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Minnesanteckningar 
Styrgruppen – gymnasiesamverkan i Skåne 
 

Tid  Tisdagen den 4 december 2012 klockan 14.00 – 16.00 

Plats:  Scandic Star hotel, Glimmervägen 5, Lund 

 

1. Välkommen 
Ordförande hälsar alla välkomna. 

 

2. Avtalet om fritt sök i Skåne 
Prioriterade områden – vad har hänt sedan sist? 
 

Information och marknadsföring 

Skanegy 

Information om och visning av den förändrade webbplatsen för gymnasieinfor-

mation – Skanegy.se. Omarbetad pga säkerhetsskäl och kvalitetsskäl. Numera 

läggs informationen in parallellt med informationen i antagningssystemet och tas 

automatiskt från samma databas vilket eliminerar risken för att olika information 

presenteras i de bägge systemen. 
 

Gymnasiekatalog 

Frågan om huruvida en gymnasiekatalog skall fortsätta att produceras eller ej 

diskuterades. Mycket talar för att katalog kan avvecklas till förmån för endast 

webbinformation. Förvaltningscheferna har nu frågan på sitt bord och ett beslut 

kring fortsatt katalogproduktion eller ej tas i mars inför nästa läsårsstart. 

Viktigt att efterfråga elevers och vårdnadshavares synpunkter kring behov av 

katalog. 
 

Utbud, dimensionering och efterfrågan  

Samverkan  

Diskussioner har förts delregionalt om samverkan kring vissa program. Som 

exempel kan nämnas att Trelleborg avser bjuda in grannkommuner för samverkan 

kring Industritekniska programmet. Det är en svår fråga som bör adresseras då 

utvecklingen med färre elever per utbildning driver upp våra gemensamma 

kostnader. 
 

Arbetsgrupp IKE m.m. Prisbild och kostnader 

IKE-system 

Systemet för interkommunal ersättning har uppdaterats med fler och efterfrågade 

funktioner. Detta skedde utan extrakostnad då man i Kommunförbundet Stock-



holms län köpte in systemet vi utvecklat med IST och då vi därmed fick ta del av 

de förbättringar man kunnat införa. 

Läraravtalets ökade kostnader har diskuterats och man har kommit överens om att 

dessa inte skall tas ut retroaktivt mellan kommunerna. 
 

Kvalitetssäkring 

Nyckeltal och kvalitetsindikatorer 

Sydskånska gymnasieförbundets direktör Kenth Jagerborn har av förvaltnings-

chefsgruppen utsetts att leda en tvärfunktionell arbetsgrupp i syfte att ta fram 

kvalitetsindikatorer, mjuka och hårda, för användning som verktyg för kvalitets-

utveckling i gymnasieverksamheten i vårt samverkansområde. Arbetsgruppen 

skall arbeta under 2013 och lägga förslag under slutet av höstterminen. 
 

Utvärdering av gymnasiesamverkan 

Diskussioner pågår med Linnéuniversitetet om en utvärdering av gymnasie-

samverkans verksamhet sedan starten 2009. 

 

3. Antagningssystem 
Nytt antagningssystem är upphandlat och håller på att implementeras. Vissa 

brister i hanteringen av upphandlingen som SKL Kommentus haft ansvar för har 

påtalats. Trots påbörjat arbete i mycket god tid så gick processen väldigt långsamt 

och införandet sker under stor tidspress. Dock har kostnaden för systemet minskat 

påtagligt. 

 

4. Samverkan gymnasiesärskolan 
Frågor som måste utredas vidare: 

Elevunderlaget framöver är osäkert.  

Antalet ungdomar minskar i grundsärskolan vilket påverkar möjligheten till utbud 

inom gymnasiesärskolan. 

Utbud framöver 

Kommunerna behöver sluta avtal om samverkan sinsemellan. Ett försök till 

gemensamt avtal för hela samverkansområdet gjordes men kunde inte genomföras 

av olika skäl. Skåne Nordväst sluter ett avtal med det förslaget som grund. 

Däremot finns en överenskommelse i hela samverkansområdet om beräkning av 

den interkommunala ersättningen. 

 

5. Samverkan med lärosäten/lärarutbildningen 
Ett avtal om samverkan med lärarutbildningarna har slutits. Det ersätter de två 

samverkansgrupper man haft med respektive lärarutbildning. Det finns sedan 

något år tillbaka ett gemensamt avtal om verksamhetsförlagd utbildning. 

 

6. Övrigt 
Nästa sammanträde 

Tisdagen den 2 april kl 13-15 

 

 

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 

Jan-Åke Johansson  


