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Minnesanteckningar 
Planeringsorganet/Förvaltningschefsgruppen för 
gymnasiesamverkan 
 

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 klockan 13.00 – 16.00 

Plats: Stiftsgården Åkersberg, Höör 
 

Närvarande: 

Stefan Norrestam, Lund, ordförande 

Henrik Andersson, Båstad 

Hans Sandberg (ers. Ulf Sandgren), Eslöv 

Johan Abrahamsson, Helsingborg 

Lisbeth Johansson, Hässleholm 

Peter Andreasson, Höganäs  

Mattias Martinsson (ers. Ulf Stenåsen), Kristianstad 

Inga Kallin, Kävlinge 

Eva Albihn, Lomma 

Ann-Sofie Nordh (ers. Matz Nilsson), Malmö  

Agneta Malm, Osby  

Rolf Christersson, Skurup 

Jens Jording, Staffanstorp 

Kerstin Lingebrant, Svalöv 

Karin Jense, Svedala 

Lisbeth Netteberg, Trelleborg 

Bengt Grahn, Vellinge 

Daniel Wäppling, Gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg 
 

Jan-Åke Johansson, Kommunförbundet Skåne, sekreterare 

Henk te Kiefte, föredragande elevdatabasen, Kommunförbundet Skåne 
 

Frånvarande: 

Richard Mortenlind, Bjuv Sven Abrahamsson, Burlöv 

Jan-Erik Assarsson, Klippan Göran Olsson, Perstorp 

Erik Lenne, Simrishamn Claes Jarlvi, Åstorp 

Tony Mufic, Ängelholm Ingela Ström, Örkelljunga 

Karl-Axel Hill, Östra Göinge Bo Skandevall, KORt 

Tomas Johansson, Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund 

Hans-Inge Persson, Sydskånska gymnasieförbundet 

 

 



1. Välkommen och dagordning 
Ordförande hälsar alla välkomna och då någon är ny görs en kort presentations-

runda. 

 

2. Föregående mötes minnesanteckningar 
Läggs till handlingarna. 

 

3. Prioriterade områden – redovisning arbetsgrupper 

 Information och marknadsföring 

Rapport 

Översyn av webbportalens innehåll och portalens koppling till intagnings-

systemet 

Henrik Andersson informerar om det utvecklingsarbete som pågår kring 

Skanegy.se. Man tittar i arbetsgruppen också på de effekter som uppstår i över-

föringen av data mellan intagningssystemet och webbportalen och hur man på 

bästa sätt hanterar dessa. Systemansvarig arbetar med provkörningar för att 

studera effekter av olika överföringsprinciper av data mellan systemen. De 

problem som finns bör ses som underlag för en utvecklingsprocess. 

Fråga om ägande av varumärket Skanegy.se besvaras med att Kommunförbun-

det Skåne står som rättighetshavare till webbadressen Skanegy.se och andra 

associerade liknande webbadresser. 

 

Webbportalen 

Utvärdering av webbportal 

En utvärdering bör göras för att undersöka hur webbportalen uppfattats av 

användarna och om den blivit det redskap och källa till information som 

avsetts. Kommunförbundet Skåne tar fram underlag till utvärderingsenkät. 

Enkäter föreslås riktas till tre användargrupper (SYV-chattare, SYV på skolor 

och elever). Sakkunnig kring utvärdering föreslås engageras för slutgiltig 

utformning av enkäterna.  

Diskussion förs kring hur och när man bäst når ut med frågeunderlaget. Det blir 

svårt att nå alla då man har olika rutiner kring epostkontakter med elever och 

inte enkelt kan nå alla. Förslag ställs om att ett representativt urval av skolor 

från stora och små kommuner med och utan egna gymnasier väljs ut för att via 

direktkontakt med dessa skolor nå eleverna. Studie- och yrkesvägledare kan 

nås via befintliga epostlistor. Detta bör ske direkt efter den 15/5 då omvals-

perioden avslutas. 

 

Planeringsorganet föreslår  
att Kommunförbundet Skåne engagerar sakkunnig i utformande av enkätunder-

lag för att bistå Kommunförbundet Skåne i att ta fram tre olika enkäter riktade 

till SYV-chattare, SYV på skolor samt elever i åk 9 och att elevenkäterna 

distribueras till ett representativt urval skolor samt till studie- och yrkesväg-

ledare. Detta sker direkt efter omvalsperidens avslut 15/5. 

 

Gemensamt tryckt material 

Henrik Andersson redogör för tidsplan, utformning och kostnader för förslaget 

till det tryckta material arbetsgruppen tagit fram baserat på innehållet i 



Skanegy och skolors eget material. Materialet kan fås dels i hörnversioner och 

dels i en Skåneedition. Skåneeditionen innehåller både en allmän del med 

gymnasieinformation och en del med skolspecifika sidor, (en A-4 sida per 

skola), totalt 210 sidor varav 140 skolspecifika utformade av de enskilda 

skolorna/kommunerna och granskade av redaktionen avseende lagstiftning och 

neutralitet. Kostnaden för denna katalog blir ca 15:- per exemplar vilket är ca 

hälften av kostnaden enligt det förslag Tremedia presenterat. Beredningsgrup-

pen har diskuterat förslaget från Tremedia utifrån upphandlingsregler och det 

konstateras att vi inte utan upphandling kan anta det förslag Tremedia på eget 

initiativ tillställt Kommunförbundet Skåne. Skanegyalternativet beställs via 

Malmö som redan har upphandlingsavtal med tryckeri. Vid planeringsorganets 

möte den 18/2 framkom att Skåne Nordost troligen beställer av Tremedia. 

 

Planeringsorganet föreslår  

att de kommuner som så önskar beställer det tryckta material baserat på 

Skanegy som arbetsgruppen för information och marknadsföring tagit fram. 

 

 Utbud och efterfrågan 

Vilande 

Återupptagande av arbetet 

- Arbetsgrupps sammansättning 

Diskussion kring sammansättning och mandat. Denna arbetsgrupps 

medlemmar bör ha mandat att representera sitt hörn och bör bestå av två 

personer från varje hörn samt en plats för Malmö. Den bör starta sitt arbete 

efter sommaren och då ha ett underlag med uppgifter om elevströmmar, 

ekonomi, antal platser m.m. 

 

Planeringsorganet föreslår  
att man i varje hörn diskuterar mandat och innehåll för uppdraget i arbets-

gruppen för utbud och efterfrågan.  

 

Planeringsorganet beslutar 
att arbetsgruppen skall utgöras av två personer från varje hörn samt med en 

plats för Malmö och att man i hörnen utser representanter till denna grupp. 

Namn på representanter från hörnen meddelas till Jan-Åke Johansson, Kom-

munförbundet Skåne. 

att arbetet i arbetsgruppen för utbud och efterfrågan återupptas efter sommaren. 

 

 Prisbild och kostnader 

Rapport 

Från IKE-gruppen 

Gemensamt Skånebidrag/Riksprislista 

Arbetet med att hitta en gemensam modell för bidrag till fristående skolor har 

visat sig vara komplicerat. 

Diskussion kring vad som sker om en kommuns bidragsnivå för ett gymnasie-

program överklagas och rättsinstansen finner att priset är fel och fastställer nytt 

pris. Det medför i princip att underlaget för en gemensam prislista förändras. 

Hur hantera ett dylikt ärende? Olika modeller används i andra regioner, som till 



exempel lägsta pris inom samverkansområde, eller en helt gemensam prislista 

inom området. 

 

Rättsläget avseende vilken beräkningsmodell som skall användas är oklart och 

inga tydliga riktlinjer om hur man skall utforma en sådan finns i styrdokumen-

ten. Diskussioner kring vilket alternativ till Riksprislista vårt samverkansom-

råde skall använda sig av har förts under en tid utan att vi kunnat finna en 

användbar modell. I nuläget är följaktligen Riksprislistan det enda alternativ 

som finns att tillgå. Processen kring hur man skall hantera denna fråga bör 

fortgå, i kommunerna och i våra gemensamma organ inom gymnasiesam-

verkan. 

 

Planeringsorganet föreslår  

att kommunerna enskilt hanterar prissättningen till fristående skolor. 

 

Kartläggning av prisbild gymnasiesärskola 

Till Kommunförbundet Skåne hittills inlämnade uppgifter visar på en variation 

i pris och beräkningsgrund. Skillnaderna i prisnivåer är ganska stora.  

 

Planeringsorganet föreslår  
att Kommunförbundet Skåne tillsammans med ekonomer från kommuner med 

gymnasiesärskola arbetar vidare med kartläggningen. 

 

Elevdatabasen 

Avtal gemensam beräkningsgrund och dess bilaga 

Kommunförbundet Skåne har reviderat texten i det nuvarande samverkansav-

talet om gemensam beräkningsgrund utifrån de nya förutsättningarna i GY11 

och lagen om lika villkor. Planeringsorganet för gymnasiesamverkan fast-

ställde avtalets bilagas innehåll vid sitt sammanträde den 18/2. Föreslås att 

kommunerna Landskrona, Kävlinge och Svalöv skrivs in i avtalstexten som 

nya parter vilka samtidigt godkänns av de undertecknande parterna och att 

Landskrona, Kävlinge, Svalövs gymnasieförbund utgår som part fr.o.m. 1/7 

2011. 

 

Planeringsorganet föreslår  
att det reviderade avtalet tillsammans med bilagan för gemensam beräknings-

grund föreläggs styrgruppen för gymnasiesamverkan, 

att Landskrona, Kävlinge och Svalöv skrivs in i avtalstexten som nya parter 

vilka samtidigt godkänns av de undertecknande parterna och att Landskrona, 

Kävlinge, Svalövs gymnasieförbund utgår som part fr.o.m. 1/7 2011. 

 

Ekonomiintegrationsmodul 

Beställning av ekonomiintegrationsmodul diskuterades föregående möte och 

innehåll och kostnader presenterades. Dagens möte föreslogs fatta beslut om 

beställning av modulen enligt det presenterade förslaget. 



 

Planeringsorganet föreslår  
att Kommunförbundet Skåne beställer ekonomimodulen enligt det förslag som 

presenterades för planeringsorganet vid sammanträdet den 18/2. Kostnadsför-

bindelse och specifikation sänds ut till kommunerna av Kommunförbundet 

Skåne. 

 

 Kvalitetssäkring 

Vilande 

Återupptagande av arbetet 

Det konstateras att det finns förnyade politiska önskemål om att diskussioner 

kring frågor om kvalitetssäkring påbörjas. Diskussioner kring hur arbetet kan 

inledas. Föreslås en inventering av hur de skånska kommunerna nu arbetar med 

kvalitetsfrågor. Föreslås också att man i beredningsgruppen för gymnasiesam-

verkan tittar på andra intressanta alternativ. 

 

Planeringsorganet föreslår  
att kvalitetsarbetet inleds med en inventering av hur vi i vårt samverkansom-

råde arbetar med dessa frågor. 

 

 Intagningsorganisationen inom samverkansområdet 

Rapport 

Det material som hittills tagits fram sammanställs av Bo Sahlée och överläm-

nas i slutet av månaden att använda som underlag för det fortsatta arbetet i den 

arbetsgrupp som sätts samman. Föreslås att arbetet utförs innevarande år och 

att förslag läggs under året med målsättning att eventuell ny organisation kan 

vara på plats inför intagning 2013, vilken förbereds hösten året innan. 

 

Arbetsgrupps sammansättning 

Diskussioner kring sammansättning av en ny arbetsgrupp. Föreslås att gruppen 

består av en (1) förvaltningschef/motsvarande från varje hörn samt en insyns-

plats för KORt.  

 

Planeringsorganet beslutar  

att utse Johan Abrahamsson till sammankallande samt att arbetsgruppen utgörs 

av en förvaltningschef/motsvarande från varje hörn samt en insynsplats för 

KORt. 

att man i de fyra hörnen utser varsin representant till denna arbetsgrupp och att 

namn meddelas Johan Abrahamsson. 

att arbetet genomförs med målsättningen att förslag på eventuell ny organisa-

tion läggs med mål att vara på plats inför intagning 2013. 

 

4. Upphandling intagningssystem 
Henk te Kiefte presenterar planeringen inför kommande upphandling av antag-

ningssystem. En SIS-standard nationellt för elevregistrering är under utarbetande, 

vilken också kan användas vid upphandlingen. 



 

Planeringsorganet föreslår 

att Kommunförbundet Skåne arbetar med upphandlingen enligt presenterat 

förslag. 

att vi ansluter oss till den SIS-standard som kommer att tas fram för 

elevregistreringssystem. 

 

5. SYVBarometern 
Kommunförbundet Skåne har erbjudits av företaget Ungdomsbarometern att delta 

i en nationell undersökning av studie- och yrkesvägledares arbete med möjlighet 

att bryta ner resultatet på Skånenivå. Ungdomsbarometern har sedan 1991 arbetat 

med att kartlägga unga människors attityder, värderingar och beteenden inom en 

rad olika områden och gör nu en undersökning av studie- och yrkesvägledning. 

Företaget använder LR´s medlemsregister för det här utskicket, i Skåne skulle det 

kompletteras med våra egna sändlistor.  

Övriga deltagande regioner är Gävleborg, Västmanland, Östergötland, Sörmland, 

Gotland, Jämtland, Norrbotten, Örebro, Dalarna, GR, Stockholms stad.  

LR kommer inte att ha till gång till resultatet nerbrutet på Skånenivå.  

 

Planeringsorganet föreslår 
att Kommunförbundet Skåne tackar ja till deltagande i undersökningen. 

 

6. Mötestider 2011 
Torsdagen den 19 maj kl. 13.00-16.00 

Fredagen den 16 september kl. 13.00-16.00 

Fredagen den 25 november kl. 13.00-16.00 

 

7. Övrigt 
Yrkes-SM 

Kommer att hållas i Malmö, inbjudan på väg. 
 

Bevaka domar av intresse 

Diskussion om hur man kan bevaka domar av intresse för skolverksamhet. JP 

Schoolnet är en beställningstjänst som är bra att använda, även gratistjänsten 

www.notisum.se rekommenderas. Nordstedts juridik har också en liknande tjänst. 
 

Inspiration och kunskap till planeringsorganet 

Diskussion kring hur vi kan kombinera våra möten med viktig information och 

föreläsningar kring vår verksamhet genom att till mötena bjuda in representanter 

för olika myndigheter, utvecklingsprojekt etc. av intresse för oss. Tänkbara 

ämnen: skolkonferenser, lektorer, APU-utveckling, lärarlegitimation m.m. 

 

 

Vid anteckningarna 

 

 

 

Jan-Åke Johansson 

Sekreterare 

http://www.notisum.se/

