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Minnesanteckningar 
Styrgruppen – gymnasiesamverkan i Skåne 
 

Tid: Tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 13.00 – 14.30 

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 

Informationsportalen skanegy.se har fått en ansiktslyftning i syfte att visa sökmöj-

ligheterna på förstasidan på ett enklare sätt. Man kommer även under hösten att 

mötas av ett frågeformulär med frågor till användaren om hur man uppfattar 

informationen och sökmöjligheter och vad man saknar eller eventuellt önskar mer 

information om. 

Introduktionsprogrammen, som endast i liten utsträckning är sökbara, har därför 

endast visats för de kommuner som anordnar egen gymnasieutbildning. Nu 

kommer de att få en samlad informationsplats för alla kommuner, även från de 

som endast anordnar introduktionsprogram och inte har egen gymnasieskola. Det 

kommer att publiceras tillsammans med information om de begränsade sökmöjlig-

heterna för vissa av utbildningarna samt info om vem i kommunen man kontaktar 

för att få veta villkoren för att delta i utbildningarna. 

Gymnasiesärskolan är ju ännu inte föremål för fritt sök och information om hur 

dessa elever skall hitta och söka önskade utbildningar förtydligas också. 

I både katalog och på hemsida kommer huvudmannaskapet att tydliggöras 

avseende om man är fristående eller kommunal huvudman, vilket kan vara av 

betydelse för den sökande att känna till. 

Omvalsperiodens utformning diskuteras då den på vissa håll ger en förskjutning 

av det tillfälle eleverna beslutar sig för vilken utbildning de vill gå. Detta försvårar 

ibland den kommunala planeringen. Diskussioner skall tas upp med bl a SYV och 

i förvaltningschefsgruppen. 



 

Utbud, dimensionering och efterfrågan  

Antagningsbilden per den 15 september visades och jämfördes med föregående 

års vid samma tidpunkt. Det kan konstateras att förskjutningen från Yrkesprogram 

till högskoleförberedande fortsätter, om än i långsam takt. Dock är det så att något 

fler söker Yrkesprogram men man måste då dra slutsatsen att många av dessa inte 

gör sig behöriga eftersom ovan nämnda trend fortsätter. Se presentation. 

Den delregionala samverkan är viktig för att säkra utbud av yrkesprogram så att 

elever har möjlighet att få möjlighet att gå den sökta utbildningen, kanske i form 

av ett introduktionsprogram. 

 

Arbetsgrupp IKE m.m. Prisbild och kostnader 

Skolkoder har införts under sommaren från Statistiska Centralbyrån, som ersätt-

ning för ett äldre system. Då dessa nu är kopplade till en rektor innebär det 

komplikationer, t ex så är det svårt att urskilja gymnasiesärskola i det fall en 

rektor har både gymnasie- och gymnasiesärskola under sig. Detta påverka många 

administrativa funktioner och möjligheter till statistik för uppföljning. Lösningar 

är under framtagande men kan ta någon tid att få fram. 

JB-koncernens konkurs innebar att vi centralt i samverkansområdet stoppade alla 

utbetalningar tills det stod klart vilka de nya huvudmännen skulle bli och tillstån-

den var klara. Det visade sig vara klokt då vi hört på andra håll i landet att man nu 

haft svårigheter så man tvingas till dubbla betalningar, både till konkursbo och 

nya huvudmän. 

En analysmodul till IKE-systemet är under införande. Den gör att vi kan få möj-

ligheter att ta fram övergripande regional avidentifierad statistik kring elevström-

mar, program- och skolbyten etc. 

Ändring IKE under budgetår har förtydligats m a a kommuner genomfört sådana 

ändringar av olika skäl. En eventuell ändring skall föregås av diskussion i IKE-

gruppen och åtföljas av nytt budgetbeslut. 

 

3. Antagningssystem 
Den andra anbudsgivaren under fjolårets upphandling har fått nytt förtroende då 

svårigheterna att arbeta i det system som vann upphandlingen blivit för stora. 

Bytet har skett i samförstånd med berörda leverantörer. 

 

4. Kompetenssamverkan Skåne 
Utifrån regeringens kompetensplattformsuppdrag till regionerna samverkar nu 

Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Lärosäten i Syd, Arbetsförmedlingen 

och Länsstyrelsen kring kompetensförsörjningsfrågor viktiga för Skåne. 

En utlysning på 60 miljoner riktade till kompetensplattformarna innebär att man 

tillsammans ansökt om en proportionerligt stor del av denna utlysning, att använ-

das som underlag för vidare arbete med projektansökningar ur de kommande 

strukturfonderna i syfte att få så stor utväxling från dessa till Skåne som möjligt. 

Se presentation. 

 



5. Övrigt 
Ur budgetpropositionen kan nämnas den kommande satsningen på ytterligare 15-

17 000 förstelärare; stöd till läs- och skrivundervisning på lärarutbildningarna; 

sommarskola med läxhjälp. 

Industritekniska programmet går in i Teknikprogrammet för att öka attraktiviteten, 

vilket berörda uppfattar som ett bra upplägg. Viss oro finns över vad som sker 

med eleverna under övergångsperioden och hur det påverkar huvudmännens 

förmåga och vilja att erbjuda industriutbildning då. 

Reformen i lärarutbildningen med övningsskolor skall påbörjas med ett 5-årigt 

försök i vilket Malmö högskolas lärarutbildning avser delta. Det ställer dock krav 

på medverkande kommuner som innebär kostnader man inte får täckning för som 

förslaget ser ut. Diskussioner om detta skall påbörjas inom kort. 

 

Nästa sammanträde 

Torsdagen den 13 mars 2014 kl. 13-15 i Lund 

 

 

Enligt uppdrag 

 

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 

Jan-Åke Johansson  


