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Minnesanteckningar Planeringsorgan/ 
Förvaltningschefgrupp – gymnasiesamverkan 
 
Tid: Fredagen den 8 maj 2009 klockan 13.15 – 16.00 
Plats: Star Hotel, Lund 
 
Närvarande: 
Ulf Stenåsen, Kristianstad, ordförande 
Peter Andreasson, Höganäs 
Annika Becker, Sydskånska gymnasieförbundet 
Ann-Christine Garnå, Vellinge 
Richard Mortenlind, Bjuv 
Bo Striberger, Svedala 
Tomas Johansson, Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund 
Jens Jording, Staffanstorp 
Rolf Christersson, Skurup 
Eva Albihn, Lomma 
Helene Kjellgren, Osby 
Lisbeth Netteberg, Trelleborg 
Matz Nilsson, Malmö 
Stefan Norrestam, Helsingborg 
Henrik Andersson, Båstad 
Hans Sandberg, Eslöv 
Lisbeth Johansson, Hässleholm 
Arne Huseby, Hörby 
Christer Johansson, Gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg 
Ingela Ström, Örkelljunga 
Lena Andersson, Burlöv 
 

Jan Olofsson, Kommunförbundet Skåne 
Bo Sahlée, Kommunförbundet Skåne 
 
Frånvarande: 
Tony Mufic, Ängelholm 
Göran Olsson, Perstorp 
Claes Göran Widén, Klippan 
Karl-Axel Hill, Östra Göinge 
Göran Nydahl, Simrishamn 
Sten-Bertil Olsson, Lund 
Claes Jarlvi, Åstorp 



 
1. Välkommen – dagordning 
Ordföranden hälsar alla välkomna. 
Dagordningen kompletteras under övrigt med rapport från arbetsgrupper och 
sammanträden HT 2009. 
 
2. Förvaltningschefsgruppens möte 090226 
Minnesanteckningarna från möte med planeringsorganet 090226 – lägges till 
handlingarna med godkännande. 
 
3. Redovisning av preliminär intagning inför läsåret 2009/10 
Agneta Persson och Ann-Sofie Nordh redovisar, 

• preliminär intagning 
• resultatet av omvalen 

Bifogas i bilaga (fil) till anteckningarna. 
I diskussionen framföres i stort sett positiva synpunkter på arbetet med årets 
intagning så här långt. 
 
4. Prioriterade områden 2009 
Här rapporteras endast ärenden från arbetsgrupperna som överlämnats till 
planeringsorganet för vidare handläggning och eventuella beslut. 

• Information och marknadsföring 
• Prisbild och kostnader 
• Utbud, dimensionering och efterfrågan 

 
5. Samverkan kring byggutbildningar 
Bo Sahlée rapporterar från möte med Byggnadsindustrins regionala yrkeskom-
mitté i Skåne. Stora bekymmer inom byggsektorn med tanke på den ekonomiska 
krisen. Detta får också följdverkningar på utbildningen för våra byggelever. 
En ny konferens med företrädare för byggbransch och byggutbildningar anordnas 
den 29 maj i Lund. 
 
6. Ny gymnasieskola GY 11 
Den 6 maj anordnade Sveriges Kommuner och Landsting en regiondag för 
ansvariga i de olika regionerna och ett antal förvaltningschefer. Här föredrogs 
lagrådsremissen för ny gymnasieskola och Skolverkets planerade arbete med 
gymnasieskolan. 
Redovisning sker vid detta möte utifrån ett antal OH-bilder som distribueras ut till 
ledamöterna i planeringsorganet. 
 
7. Övrigt 
Rapport från arbetsgrupper 
 
Information och marknadsföring 
Henrik Andersson, ordförande i denna arbetsgrupp, föredrar de ärenden som man 
nu arbetar med. Gruppen har träffats 3 ggr. hittills. Följande frågor är nu aktuella: 

• Skånebroschyren 
Broschyren kommer att finnas kvar ytterligare ett läsår för att sedan kunna 



ersättas med något nytt inför GY11. Framställning som tidigare via 
Tremedia. Skånebroschyren uppdateras med sidor om Skåne-samverkan. 
Pris ca 27 kr.  
Utformning och eventuellt tryck av ny broschyr presenteras senare av 
gruppen. 

• Webb-portal i anslutning till portalen för gymnasieansökan. 
Gymnasiedax har stängts ned och en ny information kommer att ske via 
portalen för gymnasieansökan. Arbetsgruppen tar fram underlag för denna 
del. Medel till förfogande för detta finns i år inom ramen för avtalet om 
Gymnasiedax. 

• Etiska frågor – marknadsföring, de som antagits av SKL och friskolornas 
riksförbund. 
Gruppen tittar på de etiska reglerna. Enligt tidigare beslut i planerings-
organet sker kontakter i frågan mellan fristående skolor och respektive 
kommunal huvudman. 

• Kontakt med referensgrupp – intagningskanslier 
Gruppen kommer att träffa representanter för intagnings- kanslierna som 
referensgrupp. 

• Kontakt med elevgrupp 
Gruppen kommer att träffa en grupp elever som referensgrupp vad avser 
Gy-information. 

 
Prisbild och kostnader 
Stefan Norrestam, ordförande i gruppen, föredrar aktuella ärenden under 
behandling. Aktuella ärenden: 

• Månadsdebitering 
Gruppen diskuterar hur man kan genomföra månadsdebitering av IKE 
mellan de kommunala huvudmännen.  
Besök har gjort hos KSL i Stockholm för att se på en förstudie i samma 
fråga. Resultat från denna finns i juni månad.  
Frågan om att ta fram en gemensam databas (med koppling till intag-
ningsdatabasen) undersökes. Flera kommuner vill ha ett snabbt beslut i 
frågan. Arbetsgruppen träffas på nytt den 20 maj och ett resultat 
presenteras på ett extra möte med planeringsorganet den 16 juni. Enligt 
gällande avtal finns det två perioder för debitering idag. 

• Regelverk – fristående skolor 
Frågan om ett gemensamt regelverk för ersättning till fristående skolor 
diskuteras i gruppen. Man återkommer med förslag till planeringsorganet i 
höst. 

• Skåne-priser på olika utbildningar inom samverkansområdet 
Frågan om att prova med att sätta gemensamma priser (medel eller 
lägstapris) inom samverkansområdet diskuteras. Gruppen återkommer 
med förslag 

• Extra möte med planeringsorganet den 16 juni klockan 15.00 angående 
månadsdebiteringar. 

 
Utbud, dimensionering och efterfrågan 
Arbetsgruppen har sitt första sammanträde den 18 maj. 



Ett ärende om frågan om fri körkortsundervisning förs till denna grupp. 
 
8. Mötestider HT 2009  
Fredagen den 18 september kl 13  
Torsdagen den 26 november kl 13  
Båda möten efter förvaltningschefsmöten samma dag. 
 
 
 
 
Vid anteckningarna Justeras 

  
Bo Sahlée Ulf Stenåsen 
 
 


