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Minnesanteckningar 

Förvaltningschefsgruppen för 
gymnasiesamverkan/vuxsamverkan 
 

Dag och tid: Fredagen den 27 november 2015, klockan 13.30 – 15.00 

Plats: Park Inn by Radisson, Lund 

 

 

1. Välkommen och minnesanteckningar från föregående möte 
Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna. 

 

2. Prisbild och kostnader  
Rapport från IKE-gruppen 

Frågor om prislistor och bidragsberäkning. 

IKE-gruppen har tagit fram en modell för beräkning av bidrag. IKE-gruppen kan 

inte rekommendera någon modell framför en annan, respektive kommun 

fastställer bidragsbelopp och beräkningsmodell själva. 

se bilaga Beräkningsgrund till fristående 151109 
 

Beredningsgruppen föreslår  

-att förvaltningscheferna hanterar IKE-gruppens förslag i sin respektive 

organisation. 

Förvaltningschefsgruppen beslutar i enlighet med förslaget. 
 

Beredningsgruppen föreslår 

-att förvaltningscheferna ger IKE-gruppen i uppdrag att jämföra prisutveckling 

med skolindex och analysera de utbildningar som kostnadsmässigt sticker ut inom 

samverkansområdet. 

Förvaltningschefsgruppen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

3. Information och marknadsföring  
Rapport från arbetsgruppen 

Mässdokument,  

Organisation SYV-chatt 

Gymnasiekatalog 
 

Informations- och marknadsföringsgruppen föreslår  
-att förvaltningschefsgruppen antar dokumentet med förslag kring riktlinjer för 

mässor, se bilaga GYMNASIEMÄSSOR. 

Förvaltningschefsgruppen beslutar i enlighet med förslaget. 



 

Informations- och marknadsföringsgruppen föreslår  
-att förvaltningschefsgruppen beslutar enligt informations- och 

marknadsföringsgruppens förslag om organisering av SYV-chatt, implementeras 

från 170101, se bilaga Förslag SYV-chattorganisation.  

Förvaltningschefsgruppen beslutar i enlighet med förslaget. 
 

Informations- och marknadsföringsgruppen föreslår  
-att förvaltningschefsgruppen beslutar att producera en gymnasiekatalog 

ytterligare tre år. 

Förvaltningschefsgruppen beslutar i enlighet med förslaget. 
 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att ge informations- och marknadsföringsgruppen i uppdrag att genomföra en 

marknadsundersökning riktad till användarna av gymnasiekatalogen och skanegy i 

syfte att ta reda på hur man ser på och använder dessa informationskällor inför 

gymnasievalet. 

 

4. Rapporter 
4.1 Arbetsgruppen kring introduktionsprogrammen och frågan om vilka nyckeltal 

som kan användas för att studera introduktionsprogrammens resultat redovisade 

ett förslag på hur detta kan ske. Henk te Kiefte har tagit fram underlag från 

elevsystemet och synliggjort hur många elever och hur länge eleverna finns kvar 

inom respektive introduktionsprogram. Kopplat till Skollagens skrivningar om de 

olika introduktionsprogrammens mål finns ett antal förslag att arbeta mot, se 

bilaga. I bilagan redovisas dessa mål per program (IMPRE och IMPRO), övriga 

program är har inte fastlagda mål ännu. Arbetsgruppen skall även arbeta för att 

anpassa kommande systemutveckling efter dessa mål. 

Beredningsgruppen har gett arbetsgruppen fortsatt uppdrag att arbeta enligt 

ovan. 

Förvaltningschefsgruppen bekräftar uppdraget och beslutar 

- att måluppfyllelsen skall mätas årligen. 
 

4.2 Yrkes-SM genomförs i Malmö 11-13 maj. Resor till och från Malmömässan 

där arrangemanget hålls är gratis för alla högstadieelever. Projektledningen önskar 

en kontaktperson i varje kommun som ämnar delta. Kontaktpersonen behövs för 

att nå ut med praktisk, konkret info till skolorna och vara en dialogpartner för hur 

Yrkes-SM kan vara en draghjälp åt yrkesutbildningarna i Skåne. 

Lärarhandledningsmaterial tas fram för att använda under besöket samt före och 

efter för att underlätta att göra besöket till en del av arbetsmarknadskunskaps-

arbetet på skolan. 

 

5. Övrigt 
Utvecklingsförslag antagningssystem 

5.1 SMS-funktion 95 000 kr inköp + 50 öre per SMS + 28 500 kr årskostnad 

Förvaltningschefsgruppen beslutar  

-att utveckla antagningssystemet i enlighet med förslaget med tillägget att 

förhandla med leverantören om en fast kostnad för SMS i stället för per skickat 

SMS. 
 



5.2 Utveckling av bilagefunktion kopplas till en beslutsfunktion hos hemkom-

munen 125 000 kr + 37 500 kr årligen 

Förvaltningschefsgruppen beslutar  

-att utveckla antagningssystemet i enlighet med förslaget. 
 

5.3 Dynamisk karta över varifrån elever kommer per program, 110 000 kr per år 

Förvaltningschefsgruppen beslutar  

-att utveckla antagningssystemet i enlighet med förslaget. 
 

Se bilaga systemutveckling för beskrivning av funktionerna 

Se bilaga geografisk analys för beskrivning av kartfunktionen 
 

Från årsskiftet upphör den extrakostnad som funnits kopplat till antagningssyste-

met orsakad av att upphandlingen av Tieto Sweden som systemleverantör inte 

uppfyllde våra förväntningar och vi då återgick till IST som leverantör. Denna 

kostnad motsvaras ungefär av kostnaden för 5.1 och 5.2. 
 

5.4 Ordförande kommande år 

Under den s k Gåsamiddagen valdes Anders Grundberg, Landskrona, till 

ordförande för beredningen förskola/skola m fl skolformer. Skåne sydväst utsåg 

Johan Holmqvist, Eslöv, till ordförande för beredningen gymnasie/vuxsamverkan. 

Maria Holm återvaldes som ordförande för IKE-gruppen. 

 

- Vårens mötestider 

12 februari 

13 maj 
 

- Höstens mötestider 

23 september 

10-11 november Gåsamiddag 

25 november (preliminärt) 

 

 

Enligt uppdrag 

Jan-Åke Johansson  

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 


