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Minnesanteckningar 
Styrgruppen – gymnasiesamverkan i Skåne 
 
Tid  Tisdagen den 15 februari 2011 klockan 13.00 – 14.30 
Plats:  Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund 
 
Närvarande:  Lars Ahlkvist, Hörby, ordförande 
 Elisabeth Stenberg (s), Bromölla 
 Bengt Åström (s), Burlöv  
 Åsa Ragnarsson (m), Båstad 
 Christer Rasmusson (fp), Helsingborg 
 Johan Berglund (m), Hässleholm 
 Per-Erik Andersson (c), Hörby 
 Maria Boström-Lambrén (s), Höör 
 Tommy Cedervall (fp), Klippan 
 Jonas Fasth (fp), Kristianstad 
 Kristina Kinnman-Starck (m), Lomma 
 Berit Kristensson (fp), Lund 
 Fredrik Strömberg (fp), Simrishamn 
 Kent-Ivan Andersson (m), Sjöbo 
 Bengt Borglin (m), Skurup 
 Joakim Andersson (m), Svedala 
 Anne-Maj Råberg (s), Tomelilla 
 Bo Sterner (m), Ystad 
 Reino Persson (s), Åstorp 
 Sven-Ingvar Borgquist (m), Ängelholm 
 
Övriga: Jan-Åke Johansson, Kommunförbundet Skåne 
 Johan Ståhl, Kommunförbundet Skåne 
 
 
1. Välkommen 
Ordförande hälsar alla välkomna och då det är många nytillkomna görs en presen-
tationsrunda.  
Jan-Åke Johansson inleder med att ge en sammanfattning av vilka frågor styr-
gruppen den senaste mandatperioden arbetat med. 
 
2. Avtalet om fritt sök i Skåne 
Rapport från möten med förvaltningschefsgrupp och beredningsgrupp. 



 
Revidering av samverkansavtal 
Avtalet är undertecknat av alla kommuner/gymnasieförbund och utskickat som 
PDF-fil till kommunerna samt publicerat på Kommunförbundet Skånes hemsida. 
Nästa steg blir att revidera även avtalet om gemensam beräkningsgrund för inter-
kommunal ersättning. Förvaltningschefsmötet den 18/2 föreslås av sin bered-
ningsgrupp anta riktlinjer för arbetet som innebär att en reviderad avtalstext om 
gemensam beräkningsgrund IKE tas fram, med bilaga som kan hantera föränd-
ringar utan att fördenskull kräva nytt avtal vid varje förändring. Kortfattat innehåll 
som anger att man är överens om att följa gällande lagstiftning kring ”lika villkor” 
och övriga relevanta regelverk.  
Förslaget presenteras vid nästa möte i styrgruppen för gymnasiesamverkan. 
 
Prioriterade områden – vad har hänt sen sist? 

- Information och marknadsföring – gemensam webbinformation från 
HT 2010 – rapport 
Jan-Åke Johansson redovisar dagsläget kring arbetet med webbportalen 
Skanegy.se som ger neutral information till alla sökande inför gymnasie-
ansökan. Portalen har varit igång två månader och visat god driftsäkerhet. 
Antalet sökningar och sidträffar i portalen har stadigt ökat och varierar 
mellan 2500 och 7000 per dag med topp en dag på över 12000 sidträffar. 
Chattaktiviteten följer samma mönster och varierar mellan 20 och 40 
kontakter per dag med en topp på 74 st under en och samma dag den 
senaste treveckorsperioden. Intrycket hittills är att portalen avlastar 
antagningskanslierna då de inte får så många samtal och frågor. Visst 
dubbelarbete i överföringsprocessen mellan antagningssystem och portalen 
måste göras men problemen hanteras och löses efter hand. 
Det gäller framförallt kodningar och att informationen ska se likadan ut i 
båda systemen. Arbete med att harmonisera systemen bör fortsätta och kan 
efter antagningsperioden göras mer effektivt. 
Utvecklingsfrågor inom systemet som arbetsgruppen bearbetar är: 
• möjlighet att söka på yrke 
• olika språkversioner 
• blanketter 
• öppet hus 
• stimulera chattforumet, SYVs bakomliggande kommunikationsverktyg 
• samordning av tryckt material för de kommuner som så önskar. 
Fråga om att köpa tjänsten att bemanna chattverktyget kan tills vidare 
hanteras via Henrik Andersson, för de kommuner som så önskar. 

 
- Prisbild och kostnader 

Månadsdebitering – elevdatabas 
Avtalet med företaget IST om antagningssystemet innehåller en möjlighet 
till ettårig förlängning vilket i skrivande stund överenskommits. Avtalet 
gäller t.o.m. augusti 2012. Under våren bildas en arbetsgrupp för att ta 
fram underlag för nyupphandling. Inledande kontakter har även tagits med 
IST om att fortsätta arbetet med elevdatabasen med en ekonomiintegra-
tionsmodul (se bilaga). Denna kan på ett effektivare sätt hantera den 



interkommunala ersättningen och var en av tankarna i den ursprungliga 
beställningen av elevdatabasen men sköts upp av praktiska skäl. 
 
Elevdatabas analysmodul  
En analysmodul till elevdatabasen har beställts och en försöksversion har i 
skrivande stund levererats för utvärdering. Denna modul kan på ett enkelt 
sätt leverera statistik över t.ex. elevrörelser och kostnadsflöden m.m. 
 
Övriga aktuella utredningar kring gy-samverkan i Skåne  
En kartläggning av antagningsorganisationen i Skåne pågår under ledning 
av Stefan Norrestam, förvaltningschef i Lund. Förberedande intervjuer 
med antagningsenheterna är genomförda och en analysfas inleds nu. 
Rapport förväntas under våren. 
Kommunförbundet Skåne har på förvaltningschefsgruppens uppdrag inlett 
en kartläggning av gymnasiesärskolan avseende prisbild och 
beräkningsgrund. Regeringens utredare har nyligen lagt ett förslag kring 
gymnasiesärskolan som bl a innebär att även dessa elever skall få söka på 
samma villkor som gymnasieelever och det är då viktigt att vi liksom i 
gymnasiesamverkan arbetar enligt liknande grunder. 
 
Riksprislista/Skåneprislista 
Kommunförbundet Skåne har tagit fram en prislista för ersättning till 
fristående huvudmän beräknad enligt samma principer som Skolverkets 
riksprislista med skillnaden att Skåne-Sölvesborg utgör underlaget för 
beräkningen i stället för hela Sverige. 
Det rättsliga läget är oklart om hur man skall konstruera prislista då man 
har ett samverkansområde som erbjuder alla nationella program så som vi 
i Skåne-Sölvesborg. Sveriges Kommuner och Landstings jurist Eva-Lena 
Arefäll svarar på förfrågan kring tolkning av regelverk att ett samverkans-
område som erbjuder alla de nationella gymnasieprogrammen inte får an-
vända riksprislista, men att inget sägs om vad man i stället skall använda. 
Skåneprislista kan vara ett fungerande alternativ. Förvaltningschefernas 
planeringsorgan arbetar för närvarande med frågan. 

 
3. Implementering av GY11 
Skolverkets lärarkonferenser är genomförda och omfattade ca 3500 lärare vid de 
skånska gymnasieskolorna. Kommunförbundet Skåne anordnar en serie konferen-
ser om skollagen för administratörer, SYV, skolhälsovårdspersonal m.fl. under 
mars och april. De är nu bokningsbara via Kommunförbundet Skånes hemsida. 
Skolinspektionen har tillfrågats om att ställa upp för en konferens riktad till för-
valtningschefer och motsvarande, framförallt kring enhetsbegreppet och rektors 
roll, men svarat att de inte har möjlighet före hösten då de nu själva analyserar 
lagstiftningen. 
 
4. Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege 
Rapport 
Johan Ståhl, projektledare för Teknikcollege-projektet Sam TC redovisar 
dagsläget inom Teknikcollege (se bilaga). 



 
5. Kommande mötestider 
Nästa möte fastslogs till den 8/4 kl 13.15. 
 
6. Övrigt 
Nya ledamöter 
Kommunförbundet Skåne har till kommunerna sänt ut anmodan om att utse nya 
ledamöter till styrgruppen för gymnasiesamverkan avseende innevarande mandat-
period och flera av dagens mötesdeltagare är följaktligen nya. 
 
Spetsutbildningar 
På en förfrågan om extra kostnader för spetsutbildningar kan tas ut säger regelver-
ket att endast riksrekryterande idrottsutbildning (RIU) och nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU) har rätt att ta ut extra kostnader för utbildningar. 
 
 
 
Vid anteckningarna:  Justeras: 
 

  
Jan-Åke Johansson  Lars Ahlkvist, ordförande 
 


