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Minnesanteckningar 
Planeringsorgan/Förvaltningschefgrupp – 
gymnasiesamverkan 
 
Tid: Torsdagen den 26 november 2009 klockan 13.00 – 16.00 
Plats: Regionhuset i Lund, Baravägen 1, lokal: Rum 20 
 
Närvarande: 
Ulf Stenåsen, Kristianstad, ordförande 
Henrik Andersson, Båstad 
Lise Bröndum, Eslöv 
Stefan Norrestam, Helsingborg 
Lisbeth Johansson, Hässleholm 
Peter Andreasson, Höganäs 
Sten-Bertil Olsson, Lund 
Göran Nydahl, Simrishamn 
Rolf Christersson, Skurup 
Jens Jording, Staffanstorp 
Karin Jense, Svedala 
Lisbeth Netteberg, Trelleborg 
Ann-Christine Garnå, Vellinge 
Annika Becker, Sydskånska gymnasieförbundet 
Christer Johansson, Gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg 
Jan Olofsson, Kommunförbundet Skåne 
Bo Sahlée, Kommunförbundet Skåne, sekreterare 
 
Frånvarande: 
Richard Mortenlind, Bjuv 
Lars Micael Adrian, Burlöv 
JanErik Assarsson, Klippan 
Eva Albihn, Lomma 
Matz Nilsson, Malmö 
Agneta Malm, Osby 
Göran Olsson, Perstorp 
Claes Jarlvi, Åstorp 
Tony Mufic, Ängelholm 
Ingela Ström, Örkelljunga 
Karl-Axel Hill, Östra Göinge 
Tomas Johansson, Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund 



 
1. Välkommen – dagordning 
Ordföranden hälsar alla välkomna. 
Dagordningen godkännes. 
 
2. Förvaltningschefsgruppens möte 090918 
Minnesanteckningarna från möte med planeringsorganet 090918 – lägges till 
handlingarna med godkännande. 
 
3. Prioriterade områden 2009/redovisning arbetsgruppen 

• Information och marknadsföring 
Henrik Andersson, ordförande i denna arbetsgrupp, ger en kort information 
om arbetsläget i gruppen (Rapporten har bifogats kallelsen till dagens möte). 
Första uppgift för gruppen har varit att ta fram Skånebroschyren för detta år. 
Nästa stora uppgift är att skapa en ny portal, knuten till gymnasieansokan.se, 
för all aktuell gymnasieinformation inom samverkansområdet. 
Efter kort diskussion fattar planeringsorganet beslut i frågan. 
 
Planeringsorganet beslutar 
att inte producera någon gemensam ”Skånebroschyr” under nästa år, 
att ta fram en gemensam webbsida, kopplad till gymnasieansokan.se, inför 
valet 2011/12, 
att förlänga avtalet om webbportal Gymnasiedax att gälla även för 2010 för 
att ha ett ekonomiskt underlag för vidare arbete med ny webbportal. 
 
• Utbud och efterfrågan 
Ulf Stenåsen lämnar en kort rapport om arbetsläget i gruppen. (Rapporten har 
bifogats kallelsen till dagens sammanträde). 
 
• Prisbild och kostnader 
Stefan Norrestam ger en kort sammanfattning av arbetsläget i gruppen. En 
sammanställning av avgifter för intagningsarbete sammanställs – frågan åter-
kommer. Nytt möte med områdets ekonomer äger rum i början av nästa år.  
Gemensamt arbete kring beräkning av interkommunal ersättning inom GY11 
kan påbörjas under 2010. 

 
Månadsdebitering. Jan Olofsson lämnar en rapport från genomförd förstudie 
kring elevdatabas för månadsdebitering. Resultatet av förstudien innebär att 
IST kan skapa denna för drift från hösten 2010 om beslut fattas före årsskiftet 
Förstudie med handlingar se bilaga. 
 
Planeringsorganet beslutar 
att man går vidare i arbetet med en gemensam elevdatabas för att, med hjälp 
av denna, kunna genomföra en månadsvis debitering från HT 2010, 
att förslå de kommunala huvudmännen att, via fullmakt, uppdra åt Kommun-
förbundet Skåne att teckna avtal med IST om utvidgning av intagningsdata-
basen med en elevdatabas för alla gymnasieelever inom samverkansområdet, 



att modell D används som underlag för fördelning av huvudmännens 
kostnader för elevdatabasen. 
 
Rutiner för bidrag till fristående skolor. Efter en kort genomgång av 
aktuella rutiner fattar planeringsorganet beslut i frågan. 
Informationsmöte för de fristående gymnasieskolorna hålles den 9 dec. 
 
Planeringsorganet beslutar 
att uppmana samtliga huvudmän inom samverkansområdet att från januari 
2010 använda samma rutiner för bidrag till fristående gymnasieskolor. 
 
Skåne”priser”. Efter genomgång av principerna för ett gemensamt ”Skåne-
pris”/bidrag fattar planeringsorganet beslut i frågan. 
Ett genomsnittbidrag inom samverkansområdet tillämpas av de huvudmän 
som inte själv har motsvarande utbildning. Detta gäller samtliga nationella 
program inom gymnasieskolan samt inriktningarna ESMU och FPTP. 
Expertis inom Sveriges Kommuner och Landsting har konsulterats i frågan. 
Åtgärden är ett resultat av riksdagsbeslutet om ”Offentliga bidrag på lika 
villkor”. 
 
Planeringsorganet beslutar 
att uppmana alla huvudmän inom samverkansområdet att från januari 2010 
tillämpa samma riktlinjer för ”Skånepriser” 

 
4. Ordförande i planeringsorgan och beredningsgrupp 2010 
Enligt uppgjord arbetsordning för planeringsorgan och beredningsgrupp ska 
ordförande väljas för ett år i taget. Till ordförande för år 2010 föreslås Stefan 
Norrestam, Helsingborg. 
 
Planeringsorganet beslutar 
att utse Stefan Norrestam till ordförande i planeringsorgan och beredningsgrupp 
för gymnasiesamverkan under år 2010. 
 
5. Beredningsgruppens ledamöter 2010 
Respektive ”hörn” inom samverkansområdet utser sina ledamöter i 
beredningsgruppen. 
Från SNO Lisbeth Johansson, Hässleholm 
 Ulf Stenåsen, Kristianstad 
Från SSV Matz Nilsson, Malmö 
 Lisbeth Netteberg, Trelleborg 
 Lise Bröndum, Eslöv 
Från SSO Annika Becker, Sydskånska gymnasieförbundet 
 Göran Nydahl, Simrishamn 
Från SNV Stefan Norrestam, Helsingborg 
 ännu ej utsedd 
 
 
 



 
6. Övrigt 
Fyra mötestider för planeringsorganet under 2010 följer tidpunkt för förvaltnings-
chefsmöte. Dessa är: fredagen den 19 mars em, torsdagen den 20 maj em, 
fredagen den 17 september em, torsdagen den 25 november em. Ytterligare möten 
fastställes efter behov. 
 
 
 
Vid anteckningarna Justeras 

  
Bo Sahlée Ulf Stenåsen 
 


