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Minnesanteckningar 
Planeringsorgan/Förvaltningschefgrupp – 
gymnasiesamverkan 
 
Tid: Fredagen den 19 mars 2010 klockan 13.00 – 16.00 
Plats: Stiftsgården Åkersberg, Höör 
 
Närvarande: 
Stefan Norrestam, Helsingborg, ordförande 
Lars Micael Adrian, Burlöv 
Lisbeth Johansson, Hässleholm 
Peter Andreasson, Höganäs 
Ulf Stenåsen, Kristianstad 
Eva Albihn, Lomma 
Erik Lenne, Simrishamn 
Rolf Christersson, Skurup 
Karin Jense, Svedala 
Jens Jording, Staffanstorp 
Lisbeth Netteberg, Trelleborg 
Ann-Christine Garnå, Vellinge 
Christer Johansson, Gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg 
Jan Olofsson, Kommunförbundet Skåne, sekreterare 
 
 
1. Välkommen – dagordning 
Ordföranden hälsar alla välkomna och framför en hälsning från Sten-Bertil 
Olsson. Sten-Bertil kommer efter sin pensionering att arbeta med ett avhandlings-
arbete i företagsekonomi, ”Gymnasieutbildning i Skåne – från statligt monopol till 
en marknad på (?) lika villkor” och återkommer gärna till ett kommande möte i 
höst och berättar mer om upplägget. 
Dagordningen godkändes. 
 
2. Arbetsordning för beredningsgruppen 
Beslöts att 2010 arbeta efter samma arbetsordning som 2009 med ändring av sista 
meningen i Inledningen:  
”Arbetsordning fastställs av planeringsorganet vid årets första sammanträde”. 



 
3. Prioriterade områden – redovisning arbetsgrupper 

• Information och marknadsföring 
Arbetsgruppen träffar intagarna denna eftermiddag för att titta på den fram-
tagna gemensamma webbportalen. Henrik som är ordförande för gruppen 
kommer att delta på beredningsgruppens kommande sammanträde för 
avstämning och planeringsdiskussion inför det fortsatta arbetet med den 
gemensamma webbportalen. 
Vissa huvudmän eller grupper av huvudmän, fastställer egen lokal informa-
tion – bl.a. Skåne nordost, Malmö samt några andra kommuner. Detta är 
något som inte ska påverka vår gemensamma information. 

 
• Utbud och efterfrågan 
Gruppen föreslår att samordningen primärt sker inom de fyra hörnen. Plane-
ringsläget är besvärligt. Man börjar se nytänkande som avviker från konven-
tionellt tänkande angående klassindelning m.m. Planering i första hand 
utifrån vad man kan göra inom egen skola/organisation och därefter samverka 
med andra. 
Ambitionen är att man om en månad ska kunna redovisa en sammanställning 
över planeringsläget i hela Skåne. 
 
• Prisbild och kostnader 
Prislistan 
Stor frustation i kommunerna kring hanteringen av riksprislistan men för-
hoppningar om förändring inför ht 2010. Ekonomgruppen arbetar intensivt 
och förhållningssättet till ”Lika villkor” är allt mera likartat, vilket är ett 
måste om vi ska lyckas ta fram en gemensam Skåneprislista. 
Månadsdebitering  
Projektet fortskrider enligt plan. Tieto har lämnat offert på att leverera önskad 
vy för elevuppgifter för sina kommuner. Kristianstad, Sydskånska gymnasie-
förbundet och Framtidsgymnasiet i Kristianstad är pilotkommuner i fas 1 och 
i fas 2 tillkommer LKS gymnasieförbund och Ängelholm. 
Utbildningen av användarna är planerad att inledas vecka 32. Projektgruppen 
gavs mandat att genomföra denna enligt redovisade intentioner. Projektgrup-
pen fick i uppgift att förmedla en utförlig information om systemet före 
semestern. 
Rutiner för juli/augusti  
Beslöts att skicka ut ett förslag till policy på ”remiss” till förvaltningschefs-
gruppen för gymnasiesamverkan innan den behandlas i IKE-gruppen. 

 
4. Förslag på ytterligare prioriterade områden 
Planeringsorganet beslutade att fastställa Beredningsgruppens förslag på 
ytterligare prioriterade områden 2010: 

• Implementering av GY11 
• Kvalitetssäkring 
• Intagningsorganisationen inom samverkansområdet 



 
5. Övrigt 
Skolverkets förfrågan angående implementeringsinsatser i samband med 
GY11. 
En majoritet förespråkade att informationen/utbildningen ges via konferenser med 
personligt deltagande för lärarna. 
 
Nästa möte  
Planeringsorganet/Förvaltningschefsgruppen för gymnasiesamverkan har sitt 
kommande möte den 20 maj. 
 
 
 
Vid anteckningarna Justeras 
 
 
  
Jan Olofsson Stefan Norrestam 
Sekreterare Ordförande 


