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Minnesanteckningar 

Förvaltningschefsgruppen för gymnasiesamverkan 
 

Dag och tid: Fredagen den 20 september 2013, klockan 13.30 – ca 15.00  

Plats: Stiftsgården Åkersberg, Höör 

Avser den del av dagens förvaltningschefsträff som rör gymnasie- och 

vuxenutbildningssamverkan. 

 

1. Välkommen och minnesanteckningar från föregående möte 
Läggs till handlingarna. 

 

2. Prioriterade områden 
 

– Information och marknadsföring  

Rapport från arbetsgruppen 

Henrik Andersson rapporterar att 

 Introduktionsprogrammen skall presenteras på Skanegy även för de kommu-

ner som inte har egna gymnasieskolor. Det framgår då också tydligt vilka som 

inte är sökbara och vem i respektive kommun man vänder sig till med frågor. 

 Det skall tydligt i katalog och på web anges om man är kommunal eller 

fristående skola. 

 Nytt chattschema är under framtagande. 

 Etik under valperioden. Exempel på oetisk marknadsföring dyker upp ibland. 

Kommunerna rekommenderas att diskutera detta hörnvis med sina fristående 

skolor samt även egna skolor. 

 

Förslag om att besluta att sista ansökningsdag alltid är 15 februari och att men vid 

behov i stället fattar ändringsbeslut. 

Förvaltningschefsgruppen för gymnasiesamverkan beslutar enligt förslaget. 
 

– Prisbild och kostnader  

Rapport från IKE-gruppen 

Elevdatabasen m.m. 

Henk te Kiefte rapporterar om arbetet med införande av skolkoder vilket varit 

svårt och omfattande samt gett upphov till en del komplikationer under vissa 

omständigheter som t ex när gymnasiesärskola och gymnasieskola kan få samma 

kod då de har samma rektor. Detta försvårar bl a då man vill skapa statistik eller 

följa elever utifrån skolform och komplicerar andra administrativa hanteringar. 

 



Beslut kring ändring i IKE 

Två ärenden kring ändring i IKE har diskuterats och avgjorts i IKE-gruppen. 

Principen att ändring i IKE under budgetår skall åtföljas av beslut om ändring av 

budget är avgörande. Närmare detaljer kring ärendena kan ses via denna länk. 
 

Analysmodul 

Henk te Kiefte demonstrerar en analysmodul framtagen av IST i samarbete med 

Stockholmsområdets gymnasiesamverkan. Modulen ger möjlighet att ta fram 

avidentifierat analysstöd kring elevströmmar, som t ex programbyten, skolbyten 

etc. Den nya funktionen gör det också möjligt att få fram statistik över hela 

samverkansområdet eller delregioner. Det blir också möjligt att göra jämförelse 

över tid, t ex blir det möjligt att se var elever som gick på IM för ett år sedan 

befinner sig idag. 

Kostnad för modulen är engångskostnad 140 000 kr samt en årsavgift på 42 000 

kr. 
 

Förvaltningschefsgruppen för gymnasiesamverkan beslutar  

att analysmodulen skall köpas in. 

 

3. Antagningssystem 
Från och med 1 oktober 2014 använder vi IST:s antagningssystem i stället för det 

tidigare upphandlade. Kommunförbundet Skåne har på uppdrag av kommunerna 

fört förhandlingar med föregående leverantör och i samförstånd gjort en överens-

kommelse om att i förtid avsluta avtalet om antagningssystem. Leverantören var 

mycket tillmötesgående och förhandlingarna skedde i god anda. 

Kostnaderna för byte av leverantör i förtid är: 

 avvecklingskostnader för leverantör under återstående avtalstid ca 14 öre per 

kommuninvånare och år t o m 151231. 

 nytt system ökad kostnad pga offertens högre pris ca 27 öre per 

kommuninvånare 
 

Arbetet i det förra systemet genererade hos flera av antagningskanslierna ökade 

kostnader i form av övertid och extratjänster, något som det nu antas inte finnas 

behov av. 

Vid införande och driften av det förra systemet fram till nu tillkom en kostnad på 

ca 10 öre per kommuninvånare, för tjänster som inte täcktes av upphandlingen. 

 

4. Samverkansavtal IKE vuxenutbildning 
IKE-gruppen har föreslagit att beredningsgruppen för gymnasiesamverkan 

föreslår förvaltningschefsgruppen att rekommendera kommunerna att teckna 

samverkansavtal för interkommunal ersättning inom vuxenutbildning enligt bilagt 

förslag.  

Beredningsgruppen beslutar att lämna frågan till förvaltningschefsgruppen för 

gymnasiesamverkan. 
 

Förvaltningschefsgruppen för gymnasiesamverkan beslutar  

att rekommendera kommunerna att teckna samverkansavtal för gemensam 

beräkningsgrund för interkommunal ersättning inom vuxenutbildning. 

 

http://www.kfsk.se/download/18.4c4b074714116b0cfa21584/1379419040019/Minnesant+arbgr+IKE+130821.pdf


5. Omvalsperiod 
Diskussioner kring omvalsperiod och tendensen att tyngdpunkt för val skjuts mot 

omvalsdatumet med konsekvenser för planering och marknadsföring. Dock skiljer 

sig problematiken åt med delregioner där rörelserna är minimala mellan valen till 

där det är stora förändringar. 

Diskussionen tas till beredningen för gymnasiesamverkan och lyfts med studie- 

och yrkesvägledare. 

 

6. Gymnasiesamverkan 
Beslutas att gymnasiesamverkan blir en stående punkt på dagordningen. 

 

7. VFU-avtal 
Diskussion kring behovet av att VFU-avtalet bör utvärderas då det nu varit i kraft 

ett tag. Kommunerna måste ta fler initiativ till frågor att diskutera då det annars 

riskerar att bli tyngdpunkt på lärosätenas frågor. Föreslås att den grupp under Siv 

Wilborgssons ledning som tog fram avtalet träffas för att diskutera utvärdering 

och uppföljning. 
 

Förvaltningschefsgruppen för gymnasiesamverkan beslutar enligt förslaget. 

 

8. Övningsskolor 
Information om att ett förslag från Skolverket om att starta försöksverksamhet 

med övningsskolor under fem år är på väg att läggas fram i dagarna. Malmö 

högskola avser söka deltagande, Högskolan i Kristianstad funderar på att söka. 

Infomöte den 16 oktober. 

Ersättning 3 500 kr per student och år, motprestationer från kommunerna om 

utbildad handledare samt deltagande i seminarier och utbildningar för rektorer och 

handledare (obligatoriskt) gör det problematiskt för kommunerna att medverka 

utan att dra på sig kostnader. Viktigt att bevaka. 

 

9. Övrigt 
Jan-Åke informerar om att man går in med en ansökan till Socialfonden om att få 

göra en förstudie kring validering och samarbete kring detta. 
 

Mötestider 2013 

Gåsamiddag 7-8 november, Bäckaskogs slott, tema Innovation.  

Fredagen 22 november, hela förvaltningschefsgruppen, alla skolformer, heldag 

 

 

Enligt uppdrag 

Jan-Åke Johansson  

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 


