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Minnesanteckningar 
Planeringsorgan/Förvaltningschefgrupp – 
gymnasiesamverkan 
 
Tid: Fredagen den 17 september 2010 klockan 13.00 – 15.30 
Plats: Stiftsgården Åkersberg, Höör 
 
Närvarande: 
Tomas Johansson, ordförande (i Stefan Norrestams frånvaro), Landskrona-
Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund 
Richard Mortenlind, Bjuv 
Lars Micael Adrian, Burlöv 
Henrik Andersson, Båstad 
Ulf Sandgren, Eslöv 
Agneta Persson, Helsingborg (ersättare) 
Lisbeth Johansson, Hässleholm 
Peter Andreasson, Höganäs 
Ulf Stenåsen, Kristianstad 
Eva Albihn, Lomma 
Ann-Sofie Nordh, Malmö (ersättare) 
Erik Lenne, Simrishamn 
Rolf Christersson, Skurup 
Jens Jording, Staffanstorp 
Karin Jense, Svedala 
Lisbeth Netteberg, Trelleborg 
Ann-Christine Garnå, Vellinge 
Christer Johansson, Gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg 
 

Bo Sahlée, Kommunförbundet Skåne, sekreterare 
Jan-Åke Johansson, Kommunförbundet Skåne, sekreterare 
Henk te Kiefte, föredragande om elevdatabasen 
 
Frånvarande: 
Jan-Erik Assarsson, Klippan 
Stefan Norrestam, Lund 
Matz Nilsson, Malmö 
Agneta Malm, Osby 
Göran Olsson, Perstorp 



Claes Jarlvi, Åstorp 
Tony Mufic, Ängelholm 
Ingela Ström, Örkelljunga 
Karl-Axel Hill, Östra Göinge 
Hans-Inge Persson, Sydskånska gymnasieförbundet 
 
 
1. Välkommen – dagordning 
Alla hälsas välkomna. I ordinarie ordförande Stefan Norrestams frånvaro utses 
Tomas Johansson till ordförande för dagens möte. 
Dagordningen godkännes. 
 
2. Förvaltningschefsgruppens möte 2010-05-20 
Minnesanteckningarna från möte med planeringsorganet 100520 läggs till 
handlingarna med godkännande. 
 
3. Prioriterade områden – redovisning arbetsgrupper 

• Information och marknadsföring 
Henrik Andersson rapporterar från gruppens arbete. 
Ny webbsida – arbetet fortgår som planerat. Sidan planeras vara i full drift 
från november 2010. Infobrev till alla elever/vårdnadshavare tas fram och 
skickas till kommunerna som förslagsvis skickar ut detta i namn av lämplig 
person inom kommunen. Därutöver produceras en liten infoskrift avsedd för 
övriga. En informationsfilm som även kan vara underlag för utbildning 
produceras också. 
Bemanning av SYV-chatt diskuteras. Arbetsgruppen lämnar förslag till 
schema dimensionerat efter kommunstorlek, där Malmö börjar eftersom man 
får ansvar för många dagar, Malmö bemannar även kritiska perioder under 
valperioden. Ulf Stenåsen påpekar att personer med erfarenhet från SYV-
chatt finns från ett tidigare system och att vi bör ta vara på erfarenhet därifrån 
vid utbildning av bemanning. 
Utbudet är inte fastställt hos alla av olika skäl, t.ex. nationella beslut m.m. 
Preliminärt utbud kan läggas ut med en tydlig markering av att det är prelimi-
närt. Synpunkter från SYV har framförts om den sena publiceringen men man 
bör beakta att valdatum är framflyttat en månad i tiden vilket ger mer tid att 
informera. 
De fyra hörnen bör göra egna infotillfällen för SYV. NO och NV har tillfällen 
inbokade. SV och SO arbetar också med frågan. 
 
Planeringsorganet beslutar: 
Att Kommunförbundet Skåne organiserar utbildning för SYV-chatt. 
Att arbeta enligt ovan givna förslag och information. 

 
• Utbud och efterfrågan 
Föreslås att arbetsgruppen utbud och efterfrågan förklaras vilande. 
Diskussion kring de ekonomiska konsekvenser som kan uppstå om inte frå-
gan hanteras. Minskande elevunderlag och ökande antal aktörer, varav många 
små, gör planeringsläget besvärligt.  



Ulf Stenåsen poängterar att man tillsvidare måste arbeta med utbud och 
dimensionering i de fyra hörnen. 
 
Planeringsorganet beslutar: 
Att arbetsgruppen utbud och efterfrågan tillsvidare är vilande. 
 
• Prisbild och kostnader 
Diskuteras att IKE-avtalet bör ses över med anledning av ”lika villkor”. Frå-
gor som rests är dessutom hur man hanterar idrottsinriktningarna, övriga 
inriktningar, 4-åriga program, särskilda varianter. Arbetsgrupp IKE m.m. 
arbetar med översynen med ekonomgruppen som referensgrupp. 
 
Henk Te Kiefte redovisar läget när nu elevdatabasen är igång och förevisar 
funktioner. Systemet är igång och fungerar.  
Diskuteras att man nu manuellt måste granska vissa poster t.ex. skolmåltider, 
elever som går mer än tre år, idrottsutbildningar och andrahandsmottagningar 
m.m. Men när väl alla speciella förhållanden är inlagda i systemet så genere-
ras i fortsättningen förändringslistor vilket underlättar fortsatt granskning. 
Ekonommötet kommer att diskutera och föreslå rutiner och hantering för att 
praktiskt lösa uppkommande frågor. Föreslås att politikerna informeras om 
vikten av att fatta beslut som underlättar samarbetet, så som t.ex. Staffanstorp 
gjort genom att ta bort måltidskostnad. 
Förslag från ekonomhåll framförs om att man innevarande år använder 15/9-
läget x 3 som grund för beräkning bakåt för sommarmånaderna. Kommu-
nerna beslutar själv om detta men förslaget kommer via Kommunförbundets 
försorg att vidarebefordras till ekonomer och förvaltningschefer. 
 
Från beredningsgruppens möte framkommer förslag om en etapp två med 
integrering i respektive huvudmans ekonomisystem för att få fram ett 
underlag för direkt utsändning. I diskussionen om förslaget framkommer 
synpunkter om att låta databasen vara i funktion under ett antal månader 
innan man fattar beslut om en eventuell etapp två. 
 
• Frågan om arbetsgrupp – intagning  
Stefan Norrestam föreslås bli ordförande för arbetsgrupp intagning. Han 
lämnar då uppdraget som ordförande i arbetsgruppen prisbild och kostnader. 
Ordförandeuppdraget i arbetsgruppen prisbild och kostnader föreslås gå till 
Tomas Johansson. 
 
Planeringsorganet beslutar: 
Att ändringar i ordförandeskapen i arbetsgrupperna intagning samt prisbild 
och kostnader görs enligt ovan ställda förslag. 

 
4. Prioriterade områden 2010 

• Implementering av GY11 
Lämnas en kort rapport om dagsläget vad gäller arbetet med implementering 
av GY11 och våra kontakter med Skolverket. 
Arbetsgruppen kommer att träffa Skolverket den 29/9. Föreslås att dagarna i 
vecka 4 fördelas enligt följande: Malmö måndag 24/1, Helsingborg tisdag 



25/1 och Kristianstad onsdag 26/1. En reservation görs då en praktiskt för-
svårande omständighet är att handbolls-VM pågår i Malmö och Kristianstad 
under samma period, vilket kan påverka möjligheterna till val av 
lokal/lokaler. 
Inkomna underlag från undersökning om informationsbehov inför GY11 före 
vecka 4-insatserna från Skolverket visar att man i kommunerna och bland 
fristående huvudmän önskar nätverksgrupper för rektorer. Även för SYV 
önskas utbildning/träffar. Föreslås att KFSK organiserar dessa nätverks-
träffar. 
 
• Kvalitetssäkring 
Bordlägges. 
 
• Intagningsorganisationen inom samverkansområdet 
Utredning kring intagningsorganisationen inom samverkansområdet 
genomförs av arbetsgrupp ledd av Stefan Norrestam. 

 
Planeringsorganet beslutar: 
Att GY11-arbetsgruppen organiserar Skolverkets implementeringsinsatser i 
vecka 4 enligt ställt förslag och att Kommunförbundet Skåne organiserar 
träffar för rektorer och SYV. 
Att utredningsuppdraget angående intagningsorganisationen genomförs enligt 
förslag (Bilaga). 

 
5. KORt 
En formell intresseanmälan om att ingå i vår gymnasiesamverkan har inkommit 
från de s.k. KORt-kommunerna (Karlshamn, Olofström och Ronneby) i Blekinge 
(Bilaga). Ett möte har hållits med Bo Skandevall, anställd som projektledare av 
KORt. 
Föreslås att diskussioner fortgår med KORt med målet att kunna ingå i vår sam-
verkan tidigast 2012, att man får möjlighet ingå i utredningen om intagsorganisa-
tionen samt att KORt kan bli adjungerade i olika grupper.  
 
Planeringsorganet beslutar: 
Att förslaget bifalles. 
 
6. Övrigt 
Återstående mötestider för planeringsorganet under 2010: 
Torsdagen den 25 november, eftermiddag. Fortsatta möten fastställs då. 
 
 
Vid anteckningarna Justeras 
 
 
  
Jan-Åke Johansson Tomas Johansson 
Sekreterare Ordförande 


