
 
 
 
 
 
 Datum Beteckning 
 

 2011-10-07  
 

Postadress: Box 53, 221 00 Lund. Besöksadress: Porfyrvägen 8, Lund. Telefon: 046-71 99 00 Telefax: 046-71 99 30 

Plusgiro: 34 68 83-2 Bankgiro: 312-8154 Organisationsnummer: 837600-9109  

E-post: kansliet@kfsk.se Webb: www.kfsk.se 

Jan-Åke Johansson 
0709 71 99 52 

 

 

Minnesanteckningar 
Styrgruppen – gymnasiesamverkan i Skåne 
 

Tid  Fredagen den 7 oktober 2011 klockan 13.00 – ca 14.30 

Plats:  Sparta hotell & konferens, Tunavägen 39, Lund 

 

Närvarande:  Bengt Åström (s), Burlöv 

 Bo Sterner (m), Ystad 

 Catarina Malmborg (m), Eslöv 

 Charlotte Lindblad (m), Kävlinge 

 Christer Rasmusson (fp), Helsingborg 

 Elisabeth Stenberg-Michalski (s), Bromölla-Sölvesborg 

 Johan Berglund (m), Hässleholm 

 Kent-Ivan Andersson (m), Sjöbo 

 Lars Mikkelä (m), Trelleborg 

 Louise Rehn Winsborg (m), Lund 

 Margareta Nilsson (c), Simrishamn 

 Mats Ernstsson (c), Osby 

 Tommy Aspegren (fp), Östra Göinge 
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1. Välkommen 
Då ordförande fått förhinder att närvara beslöts att mötet leds av Jan-Åke 

Johansson. 

 

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

 

Prioriterade områden – vad har hänt sedan sist? 

 

Information och marknadsföring 

– Gymnasiekatalogen trycks nu och distribueras till kommuner eller elever, i vissa 

fall åk 8 med. Kontaktperson finns i varje kommun. 

– SYV-chatt på Skanegy.se, ny bemanning från v 49 enligt samma princip med 

dagar baserat på kommunstorlek. Utbildning i krishantering skall anordnas via 

Kommunförbundet Skåne för SYV som arbetar med chatten. 



– Förbättring av likvärdighet i antagningssystem och informationssystem Dexter 

och Skanegy. Denna förbättring leder till att informationen i de båda systemen ser 

likadan ut, vilket hittills varit ett problem och lett till extra arbete med 

korrigeringar. 

 

Utbud, dimensionering och efterfrågan  

– Återupptagande av arbetet  

Arbetsgruppen har träffats en gång och inlett arbetet. En första synpunkt från 

gruppen är att respektive förvaltningschef i sin kommun understryker vikten av att 

regionala diskussioner förs om utbud och efterfrågan. Gruppen saknar för 

närvarande representation från sydväst. 

 

Prisbild och kostnader 

– Elevdatabas – ekonomiintegration 

Bättre situation i år än i fjol då systemet infördes, fel rättas efterhand. Systemet 

skall nu få in uppgifter framledes från egna kommunen vilket minskar risken för 

inmatningsfel. 

Ekonomiintegration implementras under hösten, vissa problem som löses 

efterhand. 

 

– Riksprislistan för bidrag till fristående gymnasieskolor 

Riksprislista HT 2011 

Inga överraskningar i prislistan förutom Naturbruk som fördyrats med cirka 

9000:-/elev. Påverkar kommuner utan egen Naturbruksutbildning med många 

elever i fristående skola. 

 

– Interkommunal ersättning 

– Reviderad avtalsbilaga med avtal om introduktionsprogrammet IMPRO 

eftersom Skolverket kommit med förordningstillägg under sommaren. Nu ersätts 

elever med 2 700:- per elev och ämne, utöver programpriset. 

– Överenskommelse om särskilt stöd, rekommendation om regler. 

Ett gemensamt rekommenderat regelverk för utbetalning av bidrag för särskilt 

stöds har tagits fram, utanför avtalet om interkommunal ersättning. Att frivilligt 

användas av de kommuner som så önskar. 

– Liknande rekommendationer är på gång för introduktionsprogrammet IMYRK 

och lärlingsutbildningar, med arbetsgrupper igångsatta som skall ta fram förslag 

om detta. 

– En arbetsgrupp skall påbörja diskussioner om gymnasiesärskolan angående 

gemensam beräkningsgrund. 

 

3. KORt-kommuner i gymnasiesamverkan 
Under hösten 2010 inkom en intresseanmälan från tre Blekingekommuner om att 

ingå i vårt samverkansområde vilket beretts i våra samverkansgrupper och den har 

nu följts av en förfrågan från Karlshamn, Olofström och Ronneby (KORt) om att 

gå med i vår gymnasiesamverkan. Beslut tas den 25/10 i Kommunförbundet 

Skånes beredning för utbildningsfrågor.  

 



Styrgruppen för gymnasiesamverkan ställer sig bakom att Karlshamn, Olofström 

och Ronneby bereds möjlighet att ingå i gymnasiesamverkan Skåne+Sölvesborg. 

 

4. Teknikcollege Skåne 
Diskussioner om att omvandla de skånska teknikcollegeregionerna till en Skåne-

region pågår. Nuvarande upplägg med tre kommuner per region har varit sårbart 

och två regioner av fem har inte kunnat fortsätta när förutsättningar ändrades. 

Region Skåne är utifrån Kompetensplattformsuppdraget fortsatt intresserade av att 

medverka i ett Teknikcollege Skåne-upplägg och diskussioner om samverkan 

pågår. 

 

5. Övrigt 
Antagningskanslierna 

Antagningskansliernas antal och funktion ses över av en arbetsgrupp bestående av 

förvaltningschefer från de fyra hörnen i Skåne. Ett förslag till organisation är 

under utarbetande. 

 

Kvalitetssäkring 

En enkät om hur kommunerna avser att arbeta/arbetar med systematisk 

kvalitetsuppföljning är utsänd till kommunerna och skall utgöra underlag för 

fortsatta diskussioner om kvalitetsutveckling inom gymnasieskolan. 

 

Aktuellt med anledning av budgetpropositionen. 

I budgetpropositionen satsas 3,8 miljarder kronor under åren 2012-2015 för att 

stärka lärarnas kompetens och höja läraryrkets status. 

 

Karriärutvecklingsreform 

Regeringen avsätter medel för en karriärutvecklingsreform med utvecklings-

steg för yrkesskickliga lärare inom grund- och gymnasieskolan. Utveck-

lingsstegen med eventuella behörighetskrav ska beskrivas i skollagen. Löner 

och anställningsvillkor regleras av parterna på vanligt sätt. Staten täcker 

kostnader för skolhuvudmännen för reformen genom ett statsbidrag.  

 

Lärarlyftet II 

Lärarlyftet II införs, en fortbildningssatsning som innebär att lärare som har 

legitimation men saknar behörighet inom något av de ämnen eller årskurser 

som de undervisar i ska erbjudas utbildning för att få denna behörighet.  

 

Fortbildningsmedel för yrkeslärare 

Regeringen avsätter särskilda fortbildningsmedel för yrkeslärare för att 

erbjuda dessa möjligheter att regelbundet delta i praktisk verksamhet ute på 

arbetsplats inom sin aktuella bransch. 

 

Vidareutbildning av obehöriga lärare (VAL) 

För perioden 2012-2014 finns 400 mnkr avsatta för vidareutbildning av obe-

höriga lärare, för att dessa ska kunna nå lärarexamen. Lärosätena kan tillgo-

doräkna de sökandes tidigare erfarenheter som lärare och erbjuda individua-

liserade utbildningar. 



 

Forskarskolor för lärare 

Vid ett antal universitet och högskolor anordnas forskarskolor för lärare. För 

perioden 2012-2014 finns 200 mnkr avsatta för dels själva utbildningen, 

dels delar av huvudmannens kostnader för lärarens lön. På så sätt kan vi få 

fler forskarutbildade i skolväsendet. 

 

Kvalitetssatsning på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i lärarutbild-

ningen med höjd ersättning 

För att stärka kvaliteten på lärarutbildningen beräknas att ersättningen till 

VFU höjs med 94 mnkr. Av dessa medel är 40 mnkr nya för lärarutbild-

ningen och 54 mnkr omfördelas från övrig lärarutbildning. 

 

Omfördelning av platser på lärarutbildningen mellan olika lärosäten 

Utbildningsplatser omfördelas från lärosäten som inte har beviljats 

examenstillstånd för den nya lärarutbildningens olika inriktningar till 

lärosäten som har godkänts i Högskoleverkets kvalitetsprövning och har 

kapacitet att ta emot fler lärarstudenter. På så sätt minskar inte det totala 

utbudet av lärarutbildning, trots att en del lärosäten har förlorat sina 

examenstillstånd och därmed sin rätt att ge utbildningen. 

 

Fortbildning för mattelärare 

Regeringen avser att göra en särskild fortbildningssatsning för matematik-

lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Satsningen 

ska ge lärare stöd att utveckla elevers kunnande och förmågor i linje med 

nya läro-, ämnes- och kursplaner. Totalt satsas 800 miljoner kronor 2012-

2015.  

 

Utökad undervisningstid i matematik 

För att stärka matematiken som ett av grundskolans basämnen, ska antalet 

undervisningstimmar i matematik i grundskolan utökas med 120 timmar 

från och med höstterminen 2013. Det innebär en extra timme per vecka i tre 

årskurser. Regeringen avsätter 250 miljoner kronor för denna reform 2013 

och 500 miljoner kronor per år från och med 2014. 

 

Läsa-skriva-räkna-satsning 

Det är viktigt att elever får ett individuellt utformat stöd för att lära sig de 

grundläggande färdigheterna läsa, skriva och räkna under de första åren i 

grundskolan. Regeringen har därför genomfört en läsa-skriva-räkna-satsning 

2008-2011. Statsbidraget kan bl.a. användas till personalförstärkningar, 

kompetenshöjande insatser och införskaffande av läromedel. Satsningen 

pågår även 2012 med 250 miljoner kronor.  

 

SYV-barometern 

Jan-Åke Johansson presenterade SYV-barometern, en undersökning kring SYV´s 

arbete i Skåne och nationellt. (se bilaga). Bland annat kan man konstatera att 

SYV´s arbetsuppgifter är vidsträckta och omfattar många olika arbetsuppgifter 

inom skolans område. Som SYV känner man sig bekväm med vägledning mot 



studier men mindre mot yrken, branscher och eget företagande. Skolverkets 

allmänna råd som man bör följa används inte i den omfattning de borde. 

 

Avbrottssatsning 

Sveriges Kommuner och Landsting har erbjudit kommunerna i landet att sam-

arbeta i en satsning för att minska avbrotten från studier under gymnasietiden. 

Mötet diskuterade definitionen av avbrott och att det är viktigt att man har en 

tydlig definition som omfattas av alla. Förvaltningscheferna i Skåne har ställt sig 

positiva till denna samverkan som går ut på att man lokalt/regionalt sätter egna 

mål som är mer ambitiösa än de som Sverige satt i EU2020-strategin, där man vill 

begränsa avbrott till 10 %, en nivå vi redan befinner oss på för svensk del. 

 

Nästa sammanträde 

Fredagen den 9:e december klockan 10.30-ca 12.00. 

 

 

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 

Sekreterare 

 

  

 

Jan-Åke Johansson  

 


