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Minnesanteckningar 

Förvaltningschefsgruppen för gymnasiesamverkan 
 

Dag och tid: Fredagen den 21 september 2012, klockan 14.00 – ca 15.45  

Plats: Stiftsgården Åkerberg, Höör 

 

1. Välkommen och dagordning  
 

2. Föregående mötes minnesanteckningar  
Föregående mötes minnesanteckningar läggs till handlingarna 

 

3. Prioriterade områden – redovisning arbetsgrupper  
 

Information och marknadsföring  

– Rapport  

Henrik Andersson rapporterar. 

Gymnasiekatalogen är klar och distribuerad. Extra stor upplaga är beställd denna 

gång då man tagit höjd utifrån förra årets stora efterfrågan. 

Skanegysidan tar tre till fyra veckor att uppgradera fr o m nu eftersom vi också 

bygger om webbsidan och från och med nästa år kommer all info att publiceras 

samtidigt i katalog och på nätet.  

Samordning av mässdatum som vi själva rår över är gjord så långt det är möjligt. I 

år blir det krock på något ställe, men datum för mässor kommer nästa år inte att 

krocka. 

 

Mäss-kit som presenterar Skånesamverkan tas fram just nu. Materialet distribue-

ras via Malmö och kan bokas via pia.oredsson@malmo.se 

Utöver detta inga andra beslut om mässor. 

 

Utbud och efterfrågan  

– Rapport från beredningsgruppen för gymnasiesamverkan 

Beredningsgruppen utgör arbetsgrupp för frågor kring utbud och efterfrågan. 

Dessa frågor är särskilt intressanta för politiken som är intresserad av hur vi 

arbetar kring området. Även Kommunförbundet Skånes styrelse har i den verk-

samhetsplan för kommande år som är under utarbetande angett området som 

prioriterat. 

Ett konferenstillfälle är planerat till den 16 oktober då politiker, förvaltningschefer 

och branscher får tillfälle att gemensamt diskutera frågor rörande kompetensför-

sörjning, utbildningsutbud och efterfrågan inom utbildning för unga och vuxna. 

mailto:pia.oredsson@malmo.se


 

Prisbild och kostnader  

– Rapport från IKE-gruppen  

– Elevdatabasen  

Mycket arbete just nu, många fel som rättas efter hand, men allt löses och allt 

fungerar.  

KFSK föredrog under Kommek-mässan IKE-systemet för intresserade kommuner, 

i samarbete med IST.  

IST gör en uppdatering av vårt IKE-system i höst, eftersom den version Kommun-

förbundet Stockholms län upphandlat är en utvecklad Skåneversion och en del av 

våra förbättringsförslag redan har hanterats där. Henk te Kiefte och IST kommer 

dessutom att ha ett särskilt möte för att titta på resten av utvecklingsförslagen vi 

tagit fram och se vad som är möjligt och rimligt. Nya versionen kommer att heta 

”Hypernet, stöd för regional samverkan 2.0.0”. Uppgradering troligen efter 

novemberkörningen, ev oktober. Uppstartsmöten och utbildningar planeras av IST 

och Henk. Arbetet med att ta in Hallandskommunerna fortsätter och målsättning-

en är att de är med i systemet från årsskiftet.  

 

– Ekonomiintegration  

Fler kommuner  

Avstämning med IST inom för att intensifiera arbetet med fler anslutna kommu-

ner görs inom kort.  

 

Kommunbas 13  

SKL:s hemsida: 

(http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/redovisning/kommun-

bas_13_redovisning) ”Många kommuner har för avsikt att anpassa sig till den nya 

kontoplanen Kommun-Bas 13 redovisningsåret 2013. Det är naturligtvis frivilligt 

för varje kommun att bestämma sig för om och när man vill anpassa sig”.  

 

Detta är en komplicerad fråga som innebär att vi måste diskutera hur vi kan sam-

organisera oss inom IKE-området då det skapar ett behov av anpassningar i 

rutiner gentemot IKE-systemet. IST bjuds in till nästa ekonommöte och vi måste 

då ta en diskussion gemensamt hur vi arbetar med och löser frågan. Mötet är den 4 

oktober.  

 

Intern resursfördelning  

IST kan nu erbjuda stöd för intern resursfördelning till flera, det har hittills funnits 

för Procapitakommuner men nu kan ytterligare kommuner erbjudas funktionen. 

Möte med IST om fler kommuner vill vara med och utveckla detta. Frågan tas upp 

på ekonommötet.  



 

Kvalitetssäkring  

– Arbetsgrupp och nyckelindikatorer  

Funktionssammansatt grupp med ekonomer, controller, antagare ledd av förvalt-

ningschef skall enligt tidigare beslut sättas samman. Kenth Jagerborn från 

Sydskånska gymnasieförbundet kommer att leda gruppens arbete.  

Kommunerna uppmanas att hörnvis fundera över vilka nyckelindikatorer vi vill 

arbeta med kring kvalitet och uppföljning. Både mjuka och hårda indikatorer.  

Hörnen föreslår också personer med kompetenser lämpliga för ändamålet. Beslut 

om utformning och inriktning tas vid förvaltningschefsgruppens möte den 23 

november.  

 

Förvaltningschefsgruppen för gymnasiesamverkan föreslår  
att kommunerna hörnvis diskuterar frågan om nyckelindikatorer och arbets-

gruppssammansättning och att beslut om fortsatt arbete och inriktning tas vid 

förvaltningschefsgruppens möte 23 november. 

 

– Insynsbesök  

Utifrån diskussioner med tre kommuner om lärlingsutbildning hos fristående 

gymnasieskolor och hur bidrag bestäms, finns en idé om hur frågan kan behand-

las, nämligen insynsbesök som underlag för att besluta om bidrag. 

Man önskar övriga kommuners hjälp med insynsbesök då en kommuns ungdomar 

återfinns hos fristående skolor i många andra kommuner. Som stöd för metoden 

finns några domar där kommunerna Uddevalla och Karlskrona nått framgång med 

liknande tillvägagångssätt (domar bifogas). 

 

4. Samverkan gymnasiesärskolan 
Lagstiftningen innebär en större problematik i relationen mellan kommuner vilket 

inte förutsågs av arbetsgruppen. Lagstiftningen har dessutom kommit på plats 

efterhand som arbetsgruppen arbetat och vissa delar i regelverket kommer att 

föras in i förordningen som inte är fullständig ännu (skall byggas in i befintlig 

gymnasieförordning). Det kan finnas volymproblematik för stora anordnarkom-

muner i relation till omgivande kommuner.  

Efter diskussion enas förvaltningschefsgruppen om att vidare kartläggning behövs 

av: 

- Elevunderlaget framöver 

- Utbud framöver 

- Kommunernas intentioner framöver 

- Lagarnas inverkan på verksamheterna under olika förutsättningar 

 

Förvaltningschefsgruppen för gymnasiesamverkan beslutar  
att frågan återförs till beredningsgruppen för gymnasiesamverkan för fortsatt 

diskussion och handläggning. 



 

5. Antagningssystem 
Tilldelningsbeslut har tagits av SKL Kommentus. 

Detta innebär byte av leverantör och innebär vidare utbildningskonsekvenser, av 

vägledare, mottagande skolor, oss själva med flera. Styrgrupp för antagning 

analyserar nu detta och återkommer med rekommendationer kring innehåll och 

upplägg. 

Avtalet gäller 4+3 år. 

 

6. Uppföljning/utvärdering av samverkansavtal 
– Förslag från Linnéuniversitetet 

Jan-Åke Johansson redogör för förslagets innehåll (se bilaga). 

Kommunerna uppmanas att hörnvis reflektera över innehållet och återkoppla till 

beredningsgruppen för gymnasiesamverkan. 

 

Förvaltningschefsgruppen för gymnasiesamverkan beslutar  
att förslaget tas till beredningsgruppen för gymnasiesamverkan för vidare 

beredning. 

Åter till förvaltningschefsgruppen den 25 november för beslut. 

 

7. Samverkansavtal vuxenutbildning 
Frågan om att använda Skåne nordvästs avtal som underlag för fortsatt arbete med 

samverkansavtal för Skåne diskuteras. Kommunerna uppmanas att diskutera 

frågan hörnvis. 

 

Förvaltningschefsgruppen för gymnasiesamverkan beslutar  
att beredningsgruppen för gymnasiesamverkan diskuterar arbetets fortsatta 

upplägg. 

 

8. Övrigt  
– Remisstider från Skolinspektionen kring gymnasiesärskolan  

Man skickar ut ärenden med mycket kort remisstid vilket gör att svaren inte får 

den genomlysning de bör ha och i många fall inte hinner underställas politisk 

behandling. Förslag om en gemensam skrivelse till Skolinspektionen om det 

tveksamma i deras remissförfarande. 

 

Förvaltningschefsgruppen för gymnasiesamverkan beslutar 

att sända en gemensam skrivelse till Skolinspektionen med en uppmaning om att 

ge rimlig remisstid.  

 

– Stöd för handläggning av Yrkesintroduktion (IMYRK) 

IKE-gruppen har tillsammans med ekonomgruppen tagit fram två dokument som 

stöd för handläggning av IMYRK och prissättning. Dessa publiceras på Kommun-

förbundet Skånes hemsida och kan användas av de kommuner som så önskar. 



 

– Information 

Pia Enochsson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan besöker oss den 

22 mars 2013. 

 

– Avtalsrevidering 

Ulf Stenåsen återkommer med förslag på eventuella behov av revidering av 

samverkansavtalet för gymnasiet. 

 

Mötestider 2012 

Fredagen den 9 november kl 1300- ca 1530 

Fredagen den 23 november 

 

Mötestider 2013 

Fredagen den 22 mars  

Torsdagen den 24 maj 

Fredagen 20 september 

Fredagen 22 november 

 

 

 

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 

 

Jan-Åke Johansson  

 


