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Minnesanteckningar 
Styrgruppen – gymnasiesamverkan i Skåne 
 

Tid  Tisdagen den 8 april 2011 klockan 13.15 – 14.30 

Plats:  Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund 

 

Närvarande:  Louise Rehn Winsborg (m), Lund 

 Anne-Maj Råberg (s), Tomelilla 

 Bengt Borglin (m), Skurup 

 Bengt Åström (s), Burlöv  

 Björn Andreasson (m), Höör 

 Björn Zorec (fp), Örkelljunga 

 Carina Larsson (m), Vellinge 

 Catharina Malmborg (m), Eslöv 

 Christer Rasmusson (fp), Helsingborg 

 Joakim Andersson (m), Svedala 

 Johan Berglund (m), Hässleholm 

 Jonas Fasth (fp), Kristianstad 

 Kent-Ivan Andersson (m), Sjöbo 

 Kristina Kinnman-Starck (m), Lomma 

 Reino Persson (s), Åstorp 

 Sven-Ingvar Borgquist (m), Ängelholm 

 Tommy Aspegren (fp), Östra Göinge 

 Tommy Johansson (s), Östra Göinge 

 Uno Johansson (m), Båstad 

 

Övriga: Jan-Åke Johansson, Kommunförbundet Skåne 

 Henk te Kiefte, Kommunförbundet Skåne 

 Gunilla Kajrup, Kommunförbundet Skåne 

 

 

1. Välkommen 
Då Lars Ahlkvist har förhinder tas ordförandeskapet av Louise Rehn Winsborg. 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

 

2. Avtalet om fritt sök i Skåne 
Rapport från möten med förvaltningschefsgrupp och beredningsgrupp. 



 

Prioriterade områden 

- Information och marknadsföring – gemensam webbinformation 

Jan-Åke Johansson visar statistik från webbportalen Skanegy.se. Siffrorna 

visar att portalen varit väl använd. Från den 27:e januari då mätverktyget 

på webbsidan kopplades in har den haft ca 58 000 unika besök och dessa 

står för totalt ca 217 000 sidvisningar. Genomsnittliga besökstiden har 

varit ca 5 min. SYV-chatt funktionen hade ca 1000 genomförda chattill-

fällen under månaden fram till sista ansökningsdatum. Utbildningstillfälle 

3 för SYV-chatt kommer att hållas den 30/5 för de som bemannar chatten 

under hösten. Då är ett antal SYV från alla kommuner utbildade i 

chattverktyget kopplat till Skanegy.se. 

Jan-Åke Johansson informerar vidare om att ett arbete med att ta fram 

tryckt material baserat på Skanegy.se pågår. En gemensam webbportal för 

gymnasieinformation skulle säkerställa neutral information och behovet av 

mängden tryckt material skulle kunna minska. Det finns dock fortfarande 

önskemål om tryckt material varför arbetsgruppen för webbportalen pro-

ducerar ett material baserat på portalens innehåll och utformning, vilket 

kan beställas av de kommuner som så önskar. En skåneedition innehåller 

både en allmän del med gymnasieinformation och en del med skolspeci-

fika sidor, (en A4 sida per skola), totalt 210 sidor varav 140 skolspecifika 

utformade av de enskilda skolorna/kommunerna och granskade av redak-

tionen avseende lagstiftning och neutralitet. Kostnaden för denna katalog 

blir ca 15:- per exemplar. Materialet beställs via Malmö utbildningsförvalt-

nings informationsavdelning. Vid planeringsorganets möte den 18/2 framkom 

att Skåne Nordost troligen beställer av leverantör man tidigare anlitat. 
 

- Prisbild och kostnader 

Prislista fristående skolor 

Arbetet med att hitta en gemensam modell för bidrag till fristående skolor 

har visat sig vara komplicerat. 

Rättsläget avseende vilken beräkningsmodell som skall användas är oklart 

och inga tydliga riktlinjer om hur man skall utforma en sådan finns i styr-

dokumenten. Diskussioner kring vilket alternativ till Riksprislista vårt 

samverkansområde skall använda sig av har förts under en tid utan att vi 

kunnat finna en användbar modell. I nuläget är följaktligen Riksprislistan 

det enda alternativ som finns att tillgå. 
Diskussion kring vad som sker om en kommuns bidragsnivå för ett gymnasie-

program överklagas och rättsinstansen finner att priset är fel och fastställer 

nytt pris. Det medför i princip att underlaget för en gemensam prislista för-

ändras. Hur hantera ett dylikt ärende? En annan problematik är hur kommuner 

med elevutbyte i andra regioner skall räkna prislista då domar har pekat på att 

man skall använda alla samverkanskommuners priser i sitt underlag. Då kan 

en kommun behöva ha flera prislistor, beroende antal samverkansområden. 

Olika modeller används i andra regioner, som till exempel lägsta pris inom 

samverkansområde, eller en helt gemensam prislista inom området. Plane-

ringsorganet för gymnasiesamverkan har därför föreslagit att kommunerna 

enskilt hanterar prissättningen till fristående skolor. 

 



Styrgruppen för gymnasiesamverkan föreslår 

att nästa styrgruppsmöte ägnas åt en grundlig genomgång av frågan om 

prisberäkningsmodell för samverkansområdet avseende bidrag till fristående 

huvudmän och att ekonomer från olika kommuner då också medverkar. 

 

Elevdatabas 

- Ekonomiintegration 

Henk Te Kiefte, systemansvarig för antagningssystemet och elevdatabasen 

beskriver bakgrunden till utvecklingen av en gemensam elevdatabas som 

hanterar alla skånska elever. Med denna databas hjälp hanteras uppfölj-

ningsansvaret, dubbelregistrerade elever på flera skolor, utbetalningsun-

derlag mellan kommuner och bidrag till fristående huvudmän. Från början 

var även en del med automatisk ekonomiintegration också påtänkt men av 

praktiska skäl har denna inte beställts förrän nu. Denna modul genererar 

filer med utbetalningsunderlag i stället för att som nu hantera skriftliga 

listor och effektiviserar hanteringen av utbetalningar. IST levererar modu-

len med beräknad start under höstterminen. 

Henk Te Kiefte informerar om sökbilden i Skåne. Av de ca 16 500 elever 

som sökt är ett antal ej behöriga för det program de sökt till utifrån de nya 

behörighetsreglerna. Tidigare år har även behöriga elever i vissa fall gått 

på Individuellt program vilket från och med i höst inte är möjligt. Antag-

ningskanslierna får signaler om att man i kommunerna avstår från att starta 

vissa utbildningar då det är så få elever som söker.  

Se bilaga för söksiffror till nationella program i Skåne samt fördelning 

fristående/kommunala huvudmän (bilaga). 

 

Styrgruppen för gymnasiesamverkan föreslår 

att man i kommunerna samlas regionalt t ex i de fyra hörnen för att med 

hjälp av sina antagningskanslier se över sökbilden för att ha fullgott 

underlag för vidare planering av sitt utbud 

 

Avtal gemensam beräkningsgrund 

Jan-Åke Johansson presenterar det reviderade avtalsförslaget om inter-

kommunal ersättning. Avtalet har reviderats med anledning av lagen om 

lika villkor och reformerna kring GY-11. Avtalet består av en grund och 

en bilaga (se bilagor). Revideringen hanterar även upplösningen av Lands-

krona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund. Avtalet hålls tillgängligt för 

underskrift nästa styrgruppsmöte och ligger därefter i receptionen hos 

Kommunförbundet Skåne för eventuellt resterande underskrifter. Avtalet 

kommer även att transporteras till Skåne Nordvästs nästa sammanträde då 

många undertecknare är samlade. 

 

Styrgruppen för gymnasiesamverkan beslutar 

att ställa sig bakom skrivningarna i det reviderade IKE-avtalet. 

 

 

 

 



Övriga aktuella utredningar kring gy-samverkan i Skåne  

- Gymnasiesärskola 

Jan-Åke Johansson informerar om att en kartläggning av gymnasiesär-

skolan avseende beräkningsgrund och prisbilder pågår. Rapport lämnas 

vid kommande styrgruppsmöte. 

- Intagningsorganisation 

En arbetsgrupp har arbetat för att ta fram underlag för en utredning och 

diskussion om intagningsorganisationen i Skåne. Planeringsorganet för 

gymnasiesamverkan sätter samman en ny arbetsgrupp bestående av 

förvaltningschefer från de fyra hörnen i Skåne, samt med en insynsplats 

för KORt (Karlshamn, Olofström och Ronneby i samverkan), ledd av 

Johan Abrahamsson, gymnasiechef i Helsingborg. 

- SYV-barometern 
Ungdomsbarometern är ett företag som sedan 1991 arbetat med att kartlägga 

unga människors attityder, värderingar och beteenden inom en rad olika 

områden och gör nu en undersökning av studie- och yrkesvägledares arbete 

och kompetensbehov. Kommunförbundet medverkar i undersökningen och 

beställer en version nerbruten på Skånenivå. Den kan utgöra ett bra underlag 

för vårt fortsatta arbete med yrkeskategorin studie- och yrkesvägledare vars 

uppdrag i den nya reformerade skolan blivit än viktigare. 

 

- Utbud och efterfrågan 
Arbetsgruppen har varit vilande men kommer att återuppta sitt arbete. Den 

startar sitt arbete efter sommaren och skall då ha ett underlag med uppgifter 

om elevströmmar, ekonomi, antal platser m.m. till sitt förfogande. Arbets-

gruppen kommer att bestå av två personer från varje hörn samt med en plats 

för Malmö. 
 

- Kvalitetssäkring 

Det finns inte längre lagkrav på kvalitetsredovisning men huvudmän är 

fortsatt skyldiga att utvärdera och följa upp sin verksamhet. Planeringsor-

ganet för gymnasiesamverkan har beslutat att kartlägga vilka kvalitetsupp-

följningssystem man använder sig av i Skåne och i andra delar av landet 

för att med detta som grund inleda diskussioner om arbete kring kvalitets-

säkring inom samverkansområdet Skåne-Sölvesborg. 

 

3. Lärarlegitimation 
Behörighetsförordningen för lärarlegitimation publicerades alldeles nyligen varför 

någon mer ingående analys inte kan ges vid detta tillfälle. Man kan dock konstate-

ra att förordningen täcker in de senaste gy-lärarutbildningarna och att man är be-

hörig i ämnet om man i lärarutbildningen har 120 hp i Sv, So och Mu samt 90 hp i 

övriga ämnen. Även äldre lärarutbildningar om man har kompletterat till detta 

antal hp. 

Att notera är att det finns en skrivning om att man som behörig lärare även får 

verka i ”andra relevanta ämnen” och att Skolverket avgör vilka dessa i så fall är. 



 

4. Vård- och omsorgscollege Skåne 
Rapport 

Gunilla Kajrup, regional projektledare för Vård- och omsorgscollege Skåne 

informerar om arbetet och den kommande omcertifieringen av Skåneregionen 

med sina f n sex lokala college. Malmö-Lund är på väg in med en ansökan om 

lokalt college. Styrgruppen för gymnasiesamverkan önskade att man tar fram 

siffror för hur många elever som omfattas av collegen som andel av det totala 

antalet VO-elever. Man önskar även en liknande jämförelse avseende Teknik-

college. (se bilaga) 

 

5. Kommande mötestider 
Föreslås möte den 20 maj kl 14-16, kallelse kommer att skickas ut. 

 

 

 

Vid anteckningarna:  Justeras: 

 

  

 

Jan-Åke Johansson  Louise Rehn Winsborg, ordförande 

 


