Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Pålsson, Catharina
den 15 april 2019 14:45
Brantberger, Gunilla
VB: Lägesrapport gymnasiedebiteringsfrågan

Med vänlig hälsning
Catharina Pålsson
Chef Arbetsmarknad och Kultur/Rektor Vuxenutbildningen
Kultur, arbete och folkhälsa
Kansli
Höörs kommun
Tel: 0413-28 300 - Vxl: 0413-280 00
catharina.palsson@hoor.se
www.hoor.se

Från: Bonthron, Lisbeth
Skickat: den 18 mars 2019 14:48
Till: Pålsson, Catharina <catharina.palsson@hoor.se>
Ämne: VB: Lägesrapport gymnasiedebiteringsfrågan
fk
Med vänlig hälsning
Lisbeth Bonthron
Barn- och Utbildningschef
Barn- och utbildningssektor
Administration
Södergatan 28
Tel: 0413-282 50 - Vxl: 0413-280 00
lisbeth.bonthron@hoor.se
www.hoor.se

Från: Marcus Nilsson [mailto:Marcus.Nilsson@lomma.se]
Skickat: den 7 februari 2019 16:34
Till: Cecilia.Jansson@staffanstorp.se; Boris.Blumenfeld@burlov.se; AnnChristin.Walmeus@sjobo.se; Odeberger, Robert; Andersson, Linda; Bonthron, Lisbeth;
krister.akesson@staffanstorp.se; Anneli.Nilsson@kavlinge.se; Nyqvist, Mattias;
richard.lofgren@sjobo.se; luisa.hansson@svedala.se; victoria.galbe@kavlige.se
Kopia: Martin Persson
Ämne: Lägesrapport gymnasiedebiteringsfrågan

Hej!
Efter att den gemensamma skrivelsen från våra åtta kommuner gick in till
kommunstyrelsen i Lund den 12 december har inte Lund svarat på skrivelsen. Lommas
och Lunds KSOs har däremot ventilerat frågan i samband med andra möten. Lommas KSO
har varit tydlig med att svar ska lämnas från Lund enligt begäran i skrivelsen.
Har förstått att Lunds kommun sprider information om att andra gymnasiekommuner
agerar likt Lund och tar ut överpriser. Vi har inte gjort någon heltäckande uppföljning
kring detta, men när det gäller Malmö stads gymnasieskolor kan vi inte konstatera någon
direkt skillnad mellan Malmös egna kostnader och debiterad interkommunal ersättning.
Lomma kommun har tagit kontakt med Lindahls advokatbyrå och beställt ett PM för att
klarlägga rättsläget och förbereda en talan inför eventuell stämning. Lomma kommun är
beredd att ta kostnaden för detta PM, ca 80-90 tkr. Om det blir aktuellt med en stämning
av Lunds kommun så behöver vi gemensamt dela på kostnaderna för detta.
Från Lomma har vi påmint Kommunförbundet Skåne om deras ansvar att agera i frågan.
Svaret från Kommunförbundet är att det har för avsikt att kalla parterna till separata
möten för avstämning. Två veckor har gått sedan den mailkontakten och än så länge har
det inte kommit någon mötesinbjudan.
Vi har uppmärksammat att Lunds kommuns prislista för interkommunal ersättning 2019
innehåller sänkningar från 2018. Analysen av detta fortsätter. Här är vi intresserade av era
slutsatser och om ni hört något kring prisförändringarna.
Från Lomma återkommer vi med mer information löpande. Vi har för avsikt att kalla alla 8
kommuner till ett gemensamt möte, efter att vi erhållit rättsutlåtandet från advokaterna i
början av mars.

Med vänlig hälsning
Marcus Nilsson, ekonomichef
Lomma kommun, kommunledningskontoret
234 81 Lomma
040-641 11 77 / 0733-41 11 77
Marcus.Nilsson@lomma.se

