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Minnesanteckningar 

Förvaltningschefsgruppen för gymnasiesamverkan 
 

Dag och tid: Fredagen den 14 mars 2014, klockan 13.30 – ca 15.00  

Plats: Stiftsgården Åkersberg, Höör 

 

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

 

2. Prioriterade områden 
 

– Information och marknadsföring  

Rapport från arbetsgruppen 

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

illustrera yrken man kan utbilda sig till inom olika program, både yrkesprogram 

och högskoleförberedande program. 

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

bostadsadress till den skola man är intresserad av. 

Skanegy.se har under senaste året haft 56 000 unika besök, 5 sidor, 5 minuter i 

snitt. 

Chattar har genomförts, 750 st/3 senaste månaderna, 11 minuter i snitt. 

Nyhetsbrev skall sändas till SYV vid behov. 

Chattuppföljning, enstaka tillfällen har missats och påtalats. 

Mässor synkas i tid så att de inte krockar. 
 

– Prisbild och kostnader  

Rapport från IKE-gruppen 

Den nya rättningsfunktionen fungerar som det är tänkt och korrigerar bl.a. utifrån 

riksprislistan som man alltid måste lägga in en månad försent pga Skolverkets 

tidtabell. 
 

IKE-gruppen har tagit ställning till inkomna frågor om ändring av priser och 

konstaterat att dessa inte skall ändras under budgetår och att man inte kan ha olika 

priser under olika delar av budgetåret (se bilaga IKE-priser 2014). 
 

Användningen av riksprislista och eventuella alternativ har diskuterats och IKE-

gruppen kan inte rekommendera kommunerna hur eller vilka alternativ som kan 

användas (se bilaga kring domar inom området). 



 

Förvaltningschefsgruppen för gymnasiesamverkan beslutar 

att beredningsgruppen för gymnasiesamverkan skall ta upp frågan om 

gymnasieutbildningars kostnader och orsaker till vissa utbildningars höga 

kostnader. 

 

3. Gymnasiesamverkan 
– Gymnasieskolan 

Årliga utvecklingsområden 

Beredningsgruppen för gymnasiesamverkan föreslår att kvalitetsfrågor blir ett 

utvecklingsområde och Jens Jording och Stefan Norrestam får i uppdrag att 

problematisera utifrån temat ”elevens väg” och återkomma med förslag till nästa 

beredningsgruppsmöte kring hur man kan arbeta med området. 
 

– Gymnasiesärskolan 

Beredningsgruppen genomför en kartläggning av planeringsläget för gymnasie-

särskolan utifrån kommande behov, antal elever, vilka program som anordnas etc., 

som underlag för vidare diskussioner kring samverkan. Återkommer via bered-

ningsgruppen för gymnasiesamverkan. 

 

4. Samverkan Vuxenutbildning 
Underskrift av avtalet om gemensam beräkningsgrund (resterande kommuner). 

Cirkulerades 

 

5. Rapporter 
– Vid behov 

KFSK informerar om att en förstudie kring plattform för yrkes-sfi skall påbörjas. 

Länsstyrelsen är projektägare i kraft av sitt integrationsuppdrag. 

 

6. Övrigt 
Förslag från antagningskanslierna om att köpa in en modul för att hantera över-

föring och arkivering av överlämnandedokument har framförts. Kostnad 310´ kr 

samt årlig avgift 93´kr. 
 

Förvaltningschefsgruppen för gymnasiesamverkan beslutar 

att juridiska aspekter och volymer skall utredas innan eventuellt beslut. 

 

 

Mötestider 2014 
Fredagen den 23 maj 

Fredagen den 19 september 

Torsdag och fredag 13-14 november (lunch till lunch) 

Fredagen den 28 november 

 

 

Enligt uppdrag 

Jan-Åke Johansson  

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 


