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Minnesanteckningar 
Styrgruppen – gymnasiesamverkan i Skåne 
 

Tid  Tisdagen den 29 maj 2012 klockan 14.00 – 16.00 

Plats:  Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund 

 

Närvarande:  Lars Ahlkvist (m), Hörby, ordförande 

 Bengt Borglin (m), Skurup 

 Bengt Åström (s), Burlöv 

 Björn Andreasson (m), Höör 

 Bo Sterner (m), Ystad 

 Christer Rasmusson (fp), Helsingborg 

 Elisabeth Stenberg-Michalski (s), Bromölla-Sölvesborg 

 Johan Berglund (m), Hässleholm 

 Kent-Ivan Andersson (m), Sjöbo 

 Leif Svensson (s), Örkelljunga 

 Margareta Nilsson (c), Simrishamn 

 Per-Erik Andersson (c), Hörby 

 Pia Möller (m), Höganäs 

 Reino Persson (s), Åstorp 

 Sven-Ingvar Borgquist (m), Ängelholm 

 

Övriga: Jan-Åke Johansson, Kommunförbundet Skåne 

 Henk te Kiefte, Kommunförbundet Skåne 

 Ulf Stenåsen, ordf. i förvaltningschefsgruppen 

(planeringsorganet) 

 

 

1. Välkommen 
 

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

 

Prioriterade områden – vad har hänt sedan sist? 

 

Information och marknadsföring 

Jan-Åke redovisade situationen kring informationsportalen Skanegy och aktuell 

statistik. Man har för kommande läsår tagit beslutet att producera gymnasiekata-

log. Frågan om att ha katalog eller ej avgörs inför varje läsår. 



Skanegy-systemet moderniseras med en gemensam databas gemensamt med 

antagningssystemet från vilken båda system hämtar sina uppgifter och på så sätt 

sparas en del dubbelarbete in och minskar risken för felkällor. Det blir också en 

snabbare uppdatering av webbinformationen på detta sätt, tidigare var man 

tvungen att vänta in att antagningskanslierna skulle avsluta antagningen innan nytt 

gymnasieutbud kunde presenteras. 

 

Utbud, dimensionering och efterfrågan  

Jan-Åke presenterar bakgrund och nuläge för elevantal, söktryck på program och 

till/från orter. Elevunderlaget minskar, fler går till friskolor och många elever 

pendlar. Samtidigt söker sig ungdomarna till högskoleförberedande program i allt 

större utsträckning. Allt detta gör planeringsläget för kommunerna mycket svårt 

och t ex Industritekniska programmet drabbas av ett flertal nedläggningar. 

Arbetsmarknaden behöver just denna kompetens och de tekniska branscherna är 

oroade över utvecklingen. Inom vård och omsorg är utvecklingen liknande men 

ännu inte så alarmerande som för Industritekniska programmet. 

För att inte tappa viktig kompetens och avveckla dyr lärutrustning är det av bety-

delse att man kan hålla kvar dessa utbildningar och en utökad samverkan bör ses 

som viktig att diskutera. (Se bilaga). 

 

Mötet diskuterar dessa frågor och föreslår att organisera en konferens kring 

kompetensförsörjningsfrågor och regional samverkan med medverkande från 

branscher, regionen, arbetsförmedlingen, utbildare och andra intressenter för att 

tillsammans med kommunerna belysa svårigheterna och diskutera möjligheter till 

lösningar. 

 

Styrgruppen för gymnasiesamverkan beslutar 

att ge Kommunförbundet Skåne i uppdrag att arrangera en konferens kring 

kompetensförsörjningsfrågor med medverkande från kommunerna, branscher, 

regionen, arbetsförmedlingen, utbildare och andra intressenter. 

 

Prisbild och kostnader 

– Elevdatabas och ekonomiintegration 

Henk te Kiefte systemansvarig för antagningssystemet och IKE-systemet ger en 

bakgrund till var vi befinner oss idag och en genomgång av dagsläget. (Se bilaga 

IKE maj 2012). Frågan om gemensam prislista lyftes men mötet konstaterade att 

det i nuläget inte finns underlag för att genomföra införandet av en sådan. 

 

– Interkommunal ersättning 

(Se bilaga IKE maj 2012). 

En fråga som lyftes var genomströmningen och de kostnader den för med sig. 

Henk informerar om att ett instrument för datasystemen för att kunna följa 

elevgruppers genomströmning och andra data som kan underlätta analys 

diskuteras.  



 

3. Samverkan gymnasiesärskolan 
En överenskommelse om gemensam beräkningsgrund har tagits fram och behand-

las just nu av förvaltningscheferna. 

En arbetsgrupp har påbörjat ett arbete för att ta fram ett samverkansavtal med fritt 

sök för gymnasiesärskolan på samma sätt som för gymnasieskolan, inför den nya 

lagstiftningen inom gysär 2013 som i mångt och mycket likställer villkoren för de 

två skolformerna. 

 

4. Vård- och omsorgscollege Skåne 
ESF-projektet MÖTAS 

Jan-Åke presenterar projektet som drivs inom nätverket för vård- och 

omsorgscollege. (Se bilaga). 

 

5. Övrigt 
 

Höstens sammanträdestider 

Torsdagen den 4 oktober kl 14.00-16.00 

Tisdagen den 4 december kl 14.00-16.00 

 

 

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 

 

Jan-Åke Johansson  

Sekreterare 

 


