Minnesanteckningar från möte med Kommunförbundet Skåne 2019-02-20 kring Lunds kommuns
överuttag av interkommunal ersättning för gymnasieplatser
Tid: 13.00-14.00
Plats: Kommunförbundet Skånes lokaler i Lund
Deltagare:

Monica Holmqvist, Jan-Åke Johansson och Björn Sjölin, Kommunförbundet Skåne
Martin Persson och Marcus Nilsson, Lomma kommun

Martin och undertecknad går igenom bifogat material som överlämnas till förbundets tjänstemän. Vi
betonar att det är 8 kommuner som lämnat in en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen i Lund
2018-12-12.
Monica säger vid upprepade tillfällen att förbundet inte ska döma av frågan och ge någon av
kommunerna rätt eller fel. Förbundet ska lyssna, bilda sig en uppfattning och förstå vad frågan
handlar om samt skriva ihop ett PM, innehållande det som framförts av Lund och Lomma.
Redovisning av PM ska ske till förbundets styrelse. Inför färdigställande av PM kan det komma
följdfrågor och behov av ytterligare avstämning. Martin och undertecknad ifrågasätter varför inte
förbundet kan gå in med tydlighet i sakfrågan och vägledning hur tvisten ska lösas. Monica vacklar
något och säger att förbundet ska skriva ett underlag som blir tydligare än bara en återgivning av
kommunernas ståndpunkter. Förbundet har i förra veckan träffat Lunds ekonomidirektör Henrik
Weimarsson, utbildningsdirektör Stefan Norrestam och ekonom Gunilla Welander. Representanterna
från Lund framförde att de indirekta kostnaderna är svåra att redovisa i gymnasieverksamheten och
det är därför det får ske ett överuttag av hyrorna. Jag var tydlig med att detta är en
efterhandskonstruktion och att alla verksamheter ska bära sina kostnader inklusive fördelning av
indirekta kostnader. Detta gäller också i rapporteringen till SCB.
Jan-Åke och Monica lyfter att det inte finns rättspraxis på vad som ska ingå i självkostnaden. Jag
kontrar att det inte är rimligt att Lomma kommun och övriga kommuner som har elever i Lunds
gymnasieskolor ska subventionera andra kommunala verksamheter i Lund med i genomsnitt 27,5
mnkr per år.
Förbundets tjänstemän är förvånade över att Lunds kommun inte har svarat på brev och inte har en
ambition att återkoppla och föra en dialog i frågan. Samtliga på mötet är överens om att frågan nu
rör överuttaget av interkommunal ersättning kopplat till lokalhyror. Frågor som fritt sök,
samverkansavtal och framtida gymnasieplatser med anledning av ökade volymer är framtida frågor
som får hanteras i särskild ordning.
Förbundets styrelse har haft uppe frågan i förra veckan om att förbundets presidium (Kent
Mårtensson, Ystad, Märta Stenevi, Malmö och Christer Wallin, Lund) Lunds ks-presidie (Philip
Sandberg, Fredrik Ljunghill, Anders Almgren), Lommas ks-presidie samt ordförande i beredningen
lärande, arbetsliv och integration Fredrik Axelsson, Lomma ska träffas snabbast möjligt (inom 1-2v)
för dialog i frågan. Det är således ett möte som ska ske på högsta politiska nivå. Monica är lite otydlig
med om även utbildningspolitiker ska bjudas in. Tjänstemän från förbundet ställs till förfogande vid
detta möte.
Monica ställer frågan om det utöver det politiska mötet kan vara idé att tjänstemän träffas mellan
kommunerna. Martin och jag välkomnar ett sådant möte.
Minnesantecknat av Marcus Nilsson

