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Minnesanteckningar 
Styrgruppen – gymnasiesamverkan i Skåne 
 

Tid: Tisdagen den 2 april 2013 klockan 13.00 – 15.00 

Plats: Sparta hotel & konferens, Tunavägen 39, 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.se förbättras tekniskt kontinuerligt. 

 

Efter överenskommelse i förvaltningschefsgruppen har det beslutats att produk-

tionen av gymnasiekatalogen ”Ditt gymnasieval” skall ske ytterligare tre år. Dock 

skall arbetsgruppen för information och marknadsföring kontinuerligt pröva 

behovet. 

Styrgruppen diskuterade och debatterade behov och motiv för fortsatt katalog-

produktion och synpunkter för och emot framfördes. 

 

OBS! Kommunförbundet Skånes information om finansieringsmodell var inte 

korrekt, katalogen finansieras inte inom ramen för Skanegysamarbetet. Rätt är att 

katalogen beställs inför varje utgivning av respektive samverkansmedlem. 

 

Utbud, dimensionering och efterfrågan  

Sökbilden  

Tabell av sökbilden efter avslutad ansökningsperiod till gymnasiet visades. Elev-

minskningen märks tydligt för vissa program som Industritekniska och Humanis-

tiska programmet som nu är ytterst små och riskerar att försvinna från flera orter. 

Särskilt problematiskt kring Industritekniska programmet som har höga investe-

ringskostnader och ett tydligt behov från arbetslivet. Olika initiativ till samverkan 

mellan kommuner för att fortsatt kunna erbjuda utbildningarna pågår. 

Kostnaderna för vissa program ökar pga minskat antal elever. Se bilaga. 



 

Arbetsgrupp IKE (interkommunal ersättning) m.m. Prisbild och kostnader 

IKE-system 

IKE-systemet hanterar månatligen utbetalningar på ca 200 miljoner kronor mellan 

kommuner och från kommuner till enskilda huvudmän.  

IKE-systemet kommer att förbättras med en funktion som automatiskt rättar de 

preliminära utbetalningar till huvudmän som görs för att täcka sommarmånaderna. 

Den 15 september stäms av var elever slutligt befinner sig och mycket manuellt 

arbete har hittills varit nödvändigt för att korrigera de preliminära utbetalningarna. 

Även i början av budgetåret behövs korrigering i efterhand då Skolverkets riks-

prislista sällan är klar förrän i slutet av januari och vår första IKE-körning sker 

den 15 januari och då uppstår behov av korrigering. 

 

Tilläggsbelopp rutin 

Kommunförbundet Skåne arbetar med att ta fram ett underlag för en blankett som 

kan utgöra utgångspunkt för kommunernas egna blanketter för tilläggsbelopp. 

Denna kan fungera för alla skolformer t o m gymnasiet. 

 

Kvalitetssäkring 

Nyckeltal och kvalitetsindikatorer – Plug In 

Sveriges Kommuner och Landsting driver för närvarande ett socialfondsprojekt 

med ett antal regioner och ca 50 kommuner i landet. Syftet är att motverka tidiga 

avhopp från skolan. Skåne deltar inte men via Kommunförbundet Skåne får vi 

möjlighet att ta del av erfarenheterna från projektet. Utveckling av metoder, 

forskning och gemensam statistik är exempel på detta.  

 

Se http://pluginnovation.se/ 

 

Utvärdering av gymnasiesamverkan 

Förvaltningschefsgruppen har fått ta del av ett förslag från Linnéuniversitetet 

kring en utvärdering av vår gymnasiesamverkan och skall ta in ett motsvarande 

förslag från KEFU, innan man bestämmer sig för vem som får uppdraget. 

 

3. Antagningssystem 
Rapport 

Avtalet med den nya leverantören av antagningssystem fyller inte de förvänt-

ningar antagningskanslierna haft och mycket arbete med utveckling av systemet 

pågår nu samtidigt med skarp drift vilket ger påfrestningar för antagningskanslier-

na. Dessa har de senaste åren minskat från 13 st till dagens åtta eftersom vår 

samverkan medför samordningsvinster. 

Upphandlingsprocessen kan konstateras ha varit till viss del misslyckad, av flera 

olika skäl, vilket är orsaken till den nuvarande arbetsamma situationen. 

På den positiva sidan kan dock nämnas att i och med att nuvarande system konti-

nuerligt förbättras kommer minst två likvärdiga system att konkurrera vid nästa 

upphandling. 

 

http://pluginnovation.se/


4. Samverkan med lärosäten/lärarutbildningen 
Kommunförbundet Skåne arrangerar inom FoU Skola inspirationsdagar för lärare 

tillsammans med Lunds universitets naturvetenskapliga fakultet. 

 

RUC Malmö högskola och RUCK Kristianstad har nu ersatts av det Regionala 

samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter. Detta ger vårt samverkans-

område möjlighet att tala med en röst gentemot lärarutbildningarna för att 

tillsammans kunna utveckla dessa utifrån huvudmännens behov. 

 

5. FoU Skola 
Se bifogad presentation. 

 

6. Övrigt 
Nästa sammanträde 

Tisdagen den 1 oktober kl 13.00–ca 14.30 i Lund 

 

 

 

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 

Jan-Åke Johansson  


