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Minnesanteckningar 
Planeringsorganet för gymnasiesamverkan 
 
Tid: Torsdagen den 25 november 2010 klockan 13.00 – 16.00 
Plats: Stiftsgården Åkersberg, Höör 
 
Närvarande: 
Stefan Norrestam, Lund, ordförande 
Ulf Sandgren, Eslöv 
Thorbjörn Jordansson, Helsingborg 
Lisbeth Johansson, Hässleholm 
Jan-Erik Assarsson, Klippan 
Ulf Stenåsen, Kristianstad 
Ann-Sofie Nordh, Malmö (ersättare) 
Göran Olsson, Perstorp 
Erik Lenne, Simrishamn 
Karin Jense, Svedala 
Lisbeth Netteberg, Trelleborg 
Ann-Christine Garnå, Vellinge 
Tomas Johansson, Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund 
 

Jan-Åke Johansson, Kommunförbundet Skåne, sekreterare 
Bo Sahlée, Kommunförbundet Skåne 
 

Frånvarande: 
Richard Mortenlind, Bjuv 
Lars Micael Adrian, Burlöv 
Henrik Andersson, Båstad 
Peter Andreasson, Höganäs 
Eva Albihn, Lomma 
Matz Nilsson, Malmö 
Agneta Malm, Osby 
Rolf Christersson, Skurup 
Jens Jording, Staffanstorp 
Claes Jarlvi, Åstorp 
Tony Mufic, Ängelholm 
Ingela Ström, Örkelljunga 
Karl-Axel Hill, Östra Göinge 
Christer Johansson, Gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg 
Hans-Inge Persson, Sydskånska gymnasieförbundet 



1. Ordförande hälsar alla välkomna. 
 
2. Föregående mötes minnesanteckningar 
Läggs till handlingarna. 
 
3. Prioriterade områden – redovisning arbetsgrupper 

• Information och marknadsföring 
Kort rapport om arbetsläget i gruppen – Henrik Andersson 
Informationsbrev till vårdnadshavare och elever är producerat och presenteras 
för planeringsorganet. Utbildningsinsatser för 160 st SYV:are är genomförda 
för de som skall bemanna chatten och övriga som skall arbeta med verktyget 
Skanegy.se tillsammans med sökande elever. Fler utbildningar planeras. 
Speciellt – webbsidan, strukturer 
Mattias Holmesson informatör från Malmö stads utbildningsförvaltning 
föredrar strukturen i Skanegy.se sådan den är i nuläget och diskussioner förs 
om på vilket sätt information om nationella program och inriktningar 
presenteras tillsammans med de beslut som de fristående anordnarna fått. Olika 
synpunkter framförs men frågan kan inte avgöras. Informationen är också 
kopplad till antagningssystemet. 
 
Planeringsorganet ger beredningsgruppen för gymnasiesamverkan mandat att 
efter vidare diskussioner fatta beslut i frågan. 

 
• Utbud och efterfrågan 
Vilande 
Viktigt att denna grupp kan återuppta sitt arbete snarast. Ulf Stenåsen tar på sig 
att sammankalla gruppen. Viktigt att de i gruppen ingående har sina respektive 
hörns mandat att fatta beslut. Diskussion om representanter till gruppen tas till 
beredningsgruppen. 
 
• Prisbild och kostnader 
Kort rapport om arbetsläget i gruppen – Tomas Johansson 
 
IKE-gruppen diskuterar ett utkast/diskussionsunderlag till en text för en IKE-
överenskommelse. Överenskommelsen kan bli en bilaga till det reviderade 
samverkansavtalet, vilket gör att framtida justeringar förenklas och att man inte 
behöver skriva nya avtal vid mindre ändringar. 
 
Överenskommelsen bör endast omfatta nationella programpriser samt ESMU 
och FPTP. 
 
Diskussion kring delar i IKE-bilagan: 
- Lärlingsutbildningen: definiera prisskillnad mot skolförlagd utbildning inom 
samma program. 
- PRIV: använd samma tilläggsbelopp i Skåne 
- Idrottsutbildningar: I skrivande stund finns information från SKL och 
Riksidrottsförbundet: ”RIG – anordnaren får tränarbidrag från RF, inga extra 
tillägg bör tas ut av hemkommunen”, tränarbidrag för enskild idrott, 30 000 
resp lagidrott 25 000, beloppen enl Kenth Lindahl, Riksidrottsförbundet. 



”NIU – inga bidrag från RF, självkostnaden för specialidrotten bör få tas ut av 
hemkommunen. För NIU rekommenderar RF 15 000 resp 12 500”. 
- 3-åriga program: de som är utlagda på fyra år delar upp de ordinarie tre årens 
bidrag på fyra år, inga extra bidrag. 
- Omgångselever:(inte programbytare) föreslås få bidrag efter omfattning och 
åtgärdsprogram bör krävas. 
- Yrkesintroduktion prissätts efter enskild överenskommelse. 
- IB prissätts efter enskild överenskommelse. 
- Övriga introduktionsprogram prissätts efter enskild överenskommelse. 
 

Skåneprislista 
Diskuteras gemensam Skåneprislista. KFSK ansvarar för att samla in kommu-
nernas beslut om bidrag till fristående gymnasieskolor och sammanställa dessa 
och väga dem enligt samma modell som Skolverkets riksprislista. Viktigt att 
priserna är de samma som rapporteras till SCB och att ev ändringar i efterhand, 
även meddelas KFSK.  
 
Planeringsorganet beslutar: 
att inom samverkansområdet ta fram en gemensam Skåneprislista  
 
Elevdatabasen 
Elevdatabasen fungerar väl och särskilt fristående skolor är mycket nöjda.  
Man hanterar sekretessbelagda elever på ett säkert och kontrollerat sätt. 
Dubbelbokförda elever löses nu enkelt och ligger inte kvar någon längre tid. 
 
• Intagningsorganisationen inom samverkansområdet 
Rapport om utredningsarbetet – Stefan Norrestam 
Enkät är utskickad med frågor om bl a funktion och arbetsuppgifter. Många har 
svarat men några har ännu inte lämnat uppgifter. Dessa påminns härmed 
vänligen om att svara på enkäten. Det finns politiska förväntningar på denna 
utredning så det är viktigt att underlaget blir så bra som möjligt.  
 
• Ekonomi 

Elevdatabasen, skanegy.se och intagningssystem – Bo Sahlée 
Ekonomin hittills och framöver presenteras och förklaras. Kommunförbundet 
Skåne skickar inom kort ut betalningsunderlag till varje kommun och det 
baseras på befolkningsunderlaget i Skåne per den 31/12 2009. Kommunerna 
kommer då också att tillfrågas om de vill ha delar av kostnaderna 2011 
(utvecklingskostnad elevdatabas) inom detta verksamhetsår eller nästa år. 
Betalningsunderlagen gäller: Webb-portal, intagningssystem och elevdatabas. 
Förslag framföres om att framöver sammanföra dessa tre i ett underlag och 
med en betalningsöverenskommelse. 
 
• Implementering av GY11 
Rapport – Jan-Åke Johansson 
Anmälningswebben för lärare är igång sedan två veckor men har någon dag i 
början haft tekniska svårigheter. Jan-Åke påminner om att försäkra er om att 
anmälningslänken verkligen nått ut till lärarna. Mailfrågor tyder på att det i 
enstaka fall har hängt upp sig med distributionen ut till lärarna. 



 
• Kvalitetssäkring 
Vilande 
Det finns politiska önskemål om resultat från denna grupp, arbetet bör 
återupptas från nästa år. 

 
4. Reviderat samverkansavtal 
Ulf Stenåsen 
Avtalsförslag med ändringar presenteras. Diskussioner förs kring förslaget, t ex 
om introduktionsprogrammen och hur kommuner som ingår i gymnasieförbund 
vilka upplöses skall förhålla sig. Det färdiga avtalet reviderat efter synpunkter och 
diskussioner sänds ut snarast. Detaljfrågor kring ekonomi hanteras i en IKE-
överenskommelse, se punkt 3 – prisbild och kostnader. Avtalet presenteras för 
politikerna i styrgruppen för gymnasiesamverkan den 3/12, det påpekas då att de 
presenterar det för den politiker/chefstjänsteman i hemkommunen som äger 
frågan att ta beslut. Avtalet är endast en revidering av gällande avtal utifrån 
ändringar som avser GY11, inte ett nytt avtal som kräver nya beslut hos 
respektive huvudman. 
 
5. Deltagande i vårt samverkansområde från 3 Blekingekommuner 
Beslutas enligt tidigare diskussioner att de ges platser i IKE-arbetsgrupp, 
beredningsgrupp och planeringsorgan för gymnasiesamverkan. 
 
6. Diskussion kring val av ordförande, vice ordförande samt 
ledamöter inför 2011 
Diskuteras val av ordförande och vice ordförande inom samverkansområdet för år 
2011. Likaså ska de olika hörnen utse nya ledamöter i beredningsgruppen. 
 
Stefan Norrestam sänder ut information till de fyra hörnen om att göra val inför 
beredningsgruppens första sammanträde 2011, preliminärt satt till den 10/2 kl 
09.00-12.00. Se separat mail från Stefan Norrestam i denna fråga. 
 
Planeringsorganet beslutar:  
att för år 2011 utse ordförande och vice ordförande i samverkansområdet 
att ordförande kommer från SamverkansSydVäst och vice ordförande från 
SamverkanSydOst. 
 
7. Övrigt 
 
 
Vid anteckningarna 
 
 
 
Jan-Åke Johansson 
Sekreterare 


