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Minnesanteckningar 
Styrgrupperna för gymnasiesamverkan och 
samverkan vuxenutbildning 
 

Tid: Torsdagen den 13 mars 2014 klockan 13.00 – 15.30 

Plats: Sparta hotel & konferens, Tunavägen 39, Lund 

 

 

1. Välkommen 
Louise Rehn Winsborg går in som ordförande är då Lars Ahlkvist har förhinder. 

 

2. VALLE (Validering av livslångt lärande-effektivt) 
Jan Nilsson, projektledare, presenterade den pågående förstudien kring validering 

och undersökning av möjligheter att skapa en valideringsplattform. 

Diskussion och frågor kring presentationen. (Se bilaga) 

 

3. Yrkeshögskoleutbildningar i Skåne 
Skåne fick denna omgång beviljat 61 utbildningar, varav nio i kommunal regi 

eller i samverkan. Andelen utbildningar för Skånes del har ökat något och Skåne 

har något fler utbildningsplatser proportionellt sätt, än övriga län. (Se bilagor) 
 

Styrgruppen diskuterade problematik med att utbildningar får tillstånd för start 

och sedan vid ansökan om fortsättning får avslag, trots arbetsmarknadens uttalade 

behov. Det finns även en problematik kring utbildningar till nya yrken som 

tidigare inte existerat. Det är då svårt att påvisa visa hur yrket utvecklats historiskt 

och hur behovet sett ut av just denna kompetens. Som exempel kan nämnas app-

utvecklare och andra yrken kopplade till ny teknik. 
 

Styrgruppen beslutar 

att en skrivelse formuleras som lyfter dessa problem och dess negativa följder för 

tillväxt det kan utgöra. Skrivelsen förslås riktas till departementen för utbildning 

och arbetsmarknad. 

 

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

 

Information och marknadsföring 

Nyheter och statistik 

Statistik över besök och chatt på skanegy.se presenterades (se bilaga). 



Skanegy.se har nu yrkesfilmer från skolverket och arbetsförmedlingen för att 

illustrera yrken man kan utbilda sig till inom olika program. 

Det finns nu en s k resrobot som visar bästa allmänna kommunikationen från 

bostadsadress till den skola man är intresserad av. 

En webundersökning har genomförts som visar att de som besvarat den är nöjda 

med både web och katalog. 

Styrgruppen föreslår att man gör ännu en undersökning och då riktar sig till enbart 

elever då det inte kunde urskiljas om de som besvarat enkäten var vårdnadshavare 

eller elever. 

 

Utbud, dimensionering och efterfrågan  

Sökbild 2014 visar att elever i samverkansområdet i stor utsträckning utnyttjar 

möjligheterna till fritt sök och ibland reser långt för att gå önskad utbildning. 

Diskussion kring utbudet i samverkansområdet och att vi sammantaget erbjuder 

fler platser än vad det finns elever till och följder av detta. 

Industritekniska programmet har färre sökande än tidigare år, Naturbruksprogram-

met har fler sökande och Vård- och omsorgsprogrammet har något färre sökande, 

för att nämna några program. Totalt 300 färre elever söker detta år, elevminsk-

ningen de senaste åren har nu avstannat. Fördelning sökande till studieförberedan-

de program och yrkesprogram är densamma som föregående år, dock finns för-

ändringar delregionalt och inom enskilda kommuner. (Se bilagor) 

 

Arbetsgrupp IKE m.m. Prisbild och kostnader 

Diskussion kring kostnaderna för gymnasieutbildningar i samverkansområdet som 

genomsnittligt är högre än i riket och varierar stort mellan olika kommuner. (Se 

bilaga) 

 

Styrgruppen beslutar 

att föreslå beredningen för utbildningsfrågor i Kommunförbundet Skåne att 

föreslå att frågan lyfts vid en kommunledningskonferens eller annat lämpligt 

forum inom Kommunförbundet Skåne. 

 

5. Övrigt 
 

 

 

 

Enligt uppdrag 

 

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 

Jan-Åke Johansson  


