
 
 
 
 
 
 Datum Beteckning 
 

 2011-09-27  
 
 
 
 

Postadress: Box 53, 221 00 Lund. Besöksadress: Porfyrvägen 8, Lund. Telefon: 046-71 99 00 Telefax: 046-71 99 30 

Plusgiro: 34 68 83-2 Bankgiro: 312-8154 Organisationsnummer: 837600-9109  

E-post: kansliet@kfsk.se Webb: www.kfsk.se 

Jan-Åke Johansson, 0709-71 99 52 
jan-ake.johansson@kfsk.se  

 

 

Minnesanteckningar 

Planeringsorganet/Förvaltningschefsgruppen för 
gymnasiesamverkan 
 

Tid: Fredagen den 16 september 2011 klockan 15.00 – ca 16.30 

Plats: Stiftsgården Åkersberg, Höör 

 

1. Välkommen och dagordning 
Ordförande hälsar alla välkomna. 

 

2. Föregående mötes minnesanteckningar 
Läggs till handlingarna. 

 

3. Prioriterade områden – redovisning arbetsgrupper 

 Information och marknadsföring 

Arbetsgruppen kommer att kartlägga vilka gymnasiemässor som anordnas i 

Skåne och när, för en diskussion om möjlig samordning. 

– Tryckt material  

Henrik Andersson informerar om att kontaktperson nu finns i alla kommuner 

för att hantera frågor om upplaga och även distribution, som kan ingå i 

beställningen. 

– SYV-chatt  

Det blir en fortsättning med samma upplägg som hittillsvarande period, upp-

delning av ansvaret per kommun kopplat till storlek/antal dagar i SYV-chattbe-

manning. Fördelningen över året görs dock annorlunda för att fler kommuner 

skall få erfarenhet av perioder med mer elevkontakt. Ny utbildning kommer att 

anordnas av Kommunförbundet Skåne under hösten för nytillkomna kommuner 

och nya SYV. På begäran kommer också en utbildning i att hantera krissitua-

tioner att genomföras för de SYV-chattare som önskar detta. 

– Dexter  

IST kommer inom kort att lägga in ytterligare kolumner i Dexter så att pro-

gramnamn, profiler och inriktningar visas på ett sätt som motsvarar lagstifta-

rens intentioner. Det kommer då att finnas följande kolumner: 

Program/Profil/Inriktning/Inriktningsprofil.  

IST beräknar att detta kan finnas inlagt från oktober 2011. 

– Angående PM om överföring av information från antagningskanslierna till 

Skanegy som tagits fram för åtgärder i förbättringssyfte så är nu arbetet på-

börjat. Kommunerna uppmanas att se över sina hemsidor så att informationen 

där svarar mot vad som visas i Dexter/Skanegy. 



 

 Utbud och efterfrågan 

Återupptagande av arbetet  

Arbetsgruppen har träffats en gång och inlett arbetet. En första synpunkt från 

gruppen är att respektive förvaltningschef i sin kommun understryker vikten av 

att regionala diskussioner förs om utbud och efterfrågan. Gruppen saknar för 

närvarande representation från sydväst. 

 

 Prisbild och kostnader 

– Rapport från IKE-gruppen 

Elevdatabasen  

Just nu många fel/kommun, t ex elever inte inlagda vilket ger följdeffekter. 

Intensivt arbete med korrigeringar. En del kommuner uppmärksammar inte 

problemen vilket försenar processen. Trots detta är läget bättre än motsvarande 

tid föregående år. Henk Te Kiefte kontaktar varje kommun enskilt för stöd och 

råd. 

 

Ekonomiintegration  

IST har haft bekymmer med att nå vissa kommuner angående uppgifter som 

behövs för att implementera systemet. Henk Te Kiefte kontaktar förvaltnings-

chefer i berörda kommuner för att understryka nödvändigheten med att få in 

uppgifterna. 

 

Gymnasiesärskola 

Den kartläggning som gjorts av priser inom gymnasiesärskolan visar på stora 

olikheter både i prissättning och beräkningsgrund. Frågan har diskuterats i 

beredningsgrupp, IKE-grupp och ekonomgrupp 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att ge IKE-gruppen i uppdrag att ta fram ett förslag om avtal om gemensam 

beräkningsgrund för gymnasiesärskolan. 

 

Lärlingsutbildning 

IKE-avtalet säger att lärlingsutbildningen skall utredas av IKE-gruppen. Lär-

lingsverksamheten utformas och ersätts på olika sätt i våra kommuner och det 

är önskvärt att vi närmar oss varandra i beräkningsgrunderna för lärlingspro-

grammen. IKE-gruppen har uppdragit åt ekonommötet att utreda frågan om 

hantering av lärlingsprogrammet och då kartlägga de faktiska kostnader de 4 - 

5 kommuner, som har haft flest lärlingar i försöket, haft och vilka riktlinjer 

man använder sig av vid beräkning av kostnader. Gäller alltså elever i nuvaran-

de årskurs två och tre som deltagit i lärlingsförsöket. Återrapporteras sedan till 

IKE-gruppen. 

 

Antagningskansliernas kostnad för antagning 

Från den arbetsgrupp, utsedd av beredningsgruppen för gymnasiesamverkan i 

Skåne, som genomför en undersökning om antagningskanslierna, kommer ett 

önskemål om att få uppgifter från de olika antagningskanslierna om hur man 



arbetar mot dels kommuner och dels fristående huvudmän avseende avtal och 

kostnader för sina tjänster. Kommunförbundet Skåne genomför kartläggningen. 

 

– Gemensam mall tilläggsbelopp  

Efter diskussioner i IKE-grupp och ekonomgrupp har mallar för att hantera 

tilläggsbelopp i kommunerna så lika som möjligt tagits fram. Mallarna kan 

efter bearbetning även användas i övriga skolformer. Mallarna sänds ut i word-

format för redigering enligt kommunens egen profil (se bilagor). 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan föreslår 

att de kommuner som så önskar använder bifogade mall vid hantering av 

tilläggsbelopp. 

 

– Reviderad IKE-bilaga med anledning av BAANL och SKOLFS 2011:64 § 5 

Under våren beslöts att IKE-bilagan skulle revideras med anledning av införan-

de av den nya inriktningen anläggningsfordon inom bygg- och anläggningspro-

grammet. Under sommaren har Skolverket meddelat i SKOLFS 2011:64 § 5 

att: ”Bidrag för den del av utbildningen som avser det stöd eleven behöver för 

att uppnå behörighet för yrkesprogrammet skall utgå med ett belopp på 2 700 

kr per elev och ämne”. Detta föranleder ännu en revision av IKE-bilagan.  

Beredningsgruppen för gymnasiesamverkan beslöt att IKE-gruppen skulle titta 

på Skolverkets förordningstext och problematisera denna i förhållande till vårt 

IKE-avtal och lämna förslag till planeringsorganet på eventuell reviderad text i 

IKE-avtalet (se bilaga). 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att anta föreliggande förslag till IKE-bilaga.  

 

– IKE-gruppens sammansättning 

IKE-avtalet säger att ledamöterna i IKE-gruppen skall bytas enligt ett bestämt 

schema. Planeringsorganets möte den 10/11 kan fastställa IKE-gruppens 

sammansättning på hörnens förslag. 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att planeringsorganet den 10/11 fastställer IKE-gruppens sammansättning 

utifrån de fyra skånska hörnens förslag på sina representanter i gruppen. 

 

 Kvalitetssäkring 

Återupptagande av arbetet.  

Utkast till enkät om gymnasieproducerande kommuners kvalitetsarbete och 

förslag på frågeställningar har diskuterats i beredningsgruppen. Synpunkter och 

fler förslag på frågeställningar önskas och kan lämnas till Jan-Åke Johansson 

t.o.m. 5/10. Därefter sänds enkät ut till berörda kommuner. 

 

 Intagningsorganisationen inom samverkansområdet 

Rapport  



Arbetsgruppen fortsätter att bearbeta och komplettera inkommit material. Just 

nu pågår en kartläggning av hur antagningskansliernas tjänster ersätts från 

fristående huvudmän och kommuner utan egen antagningsorganisation. 

 

4. Gymnasievalet läsår 12/13 
Sista ansökningsdatum  

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att sista datum för gymnasieansökan fastställs till 15 februari 2012. 

 

5. KORt, anslutning till gymnasiesamverkan  
Kommunerna Karlshamn, Olofström och Ronneby (KORt) inkommer med för-

frågan om att ingå i gymnasiesamverkan Skåne+Sölvesborg i alla dess delar.  

KORt betalar en summa för inträde i IKE-systemen fastställd till en tredjedel av 

utvecklingskostnaden fördelat per kommuninvånare enligt SCB 2010-12-31 i 

Skåne+Sölvesborg samt KORt, och att man tar från inträdesdatum sin del av 

driftkostnaderna i antagningssystemet, IKE-systemen samt Skanegy baserat på 

samma beräkning av antal kommuninvånare. 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att ställa sig bakom förfrågan från kommunerna Karlshamn, Olofström och 

Ronneby (KORt) om att ingå i gymnasiesamverkan Skåne+Sölvesborg i alla dess 

delar.  

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att föreslå Kommunförbundet Skånes beredning för utbildningsfrågor att bifalla 

förfrågan från kommunerna Karlshamn, Olofström och Ronneby (KORt) om att 

ingå i gymnasiesamverkan Skåne+Sölvesborg i alla dess delar.  

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att bjuda in förvaltningscheferna från kommunerna Karlshamn, Olofström och 

Ronneby till planeringsorganets ordinarie möte den 10 november och att man då 

väljer representanter till de olika organen inom gymnasiesamverkan och då även 

ledamöter för ett femte hörn som avser KORt-kommunerna. 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att KORt betalar en summa för inträde i IKE-systemen fastställd till en tredjedel 

av utvecklingskostnaden fördelat per kommuninvånare enligt SCB 2010-12-31 i 

Skåne+Sölvesborg samt KORt, och att man tar från inträdesdatum sin del av 

driftkostnaderna i antagningssystemet, IKE-systemen samt Skanegy baserat på 

samma beräkning av antal kommuninvånare. 

 

6. SYV-barometern  
Spridning av resultaten. 

Jan-Åke Johansson presenterar ett utdrag av resultaten från SYV-barometern och 

man kan där konstatera att Skånska SYV utgörs av något fler kvinnor med deltid 

än i övriga regioner och man har också ansvar för färre elever än snittet i övriga 



regioner. Man känner sig bekväm med studievägledning men i minskande grad 

med yrkesvägledning, branschvägledning och vägledning mot eget företagande. 

 

Beredningsgruppen för gymnasiesamverkan föreslår att undersökningen presente-

ras vid olika tillfällen framöver i de nätverk, möten och konferenser som kan vara 

intresserade av resultaten (se bilaga). 

 

7. Beredningsgruppens ledamöter  
Lisbeth Netteberg meddelar att hon slutar den siste september och tackar alla för 

tiden och samarbetet i beredningen för gymnasiesamverkan. Lisbeth tackas för väl 

utfört arbete och önskas lycka till!  

Ordförande meddelar att Johan Abrahamsson informerat om att han slutar av 

personliga skäl. Ersättare behöver utses. 

Med anledning av att Lisbeth Netteberg lämnar sin tjänst har Skåne sydväst utsett 

Karin Jense till sin representant i beredningsgruppen för gymnasiesamverkan.  

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar  

att fastställa att Karin Jense företräder Skåne sydväst i beredningsorganet för 

gymnasiesamverkan. 

 

8. Yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion  
Dessa IM (introduktionsprogram) omfattas inte av vårt avtal om gymnasiesamver-

kan i Skåne+Sölvesborg. Dock är det något som kräver gemensamma diskussio-

ner då det nu utvecklas praxis på olika sätt i olika kommuner gentemot olika 

huvudmän.  

Alltså en eventuell gemensam syn på bidragsbelopp eller bedömning av storlek på 

beloppen avseende IM – yrkesintro, individuellt alternativ samt språkintroduktion 

(Skollagen 17 kap 29§).  

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar  

att en manual med förslag på hur kommunerna kan hantera frågan arbetas fram. 

 

9. Mötestider 2011 

 Torsdagen den 10 november kl. 08.30-12.00 

 Fredagen den 25 november kl. 13.00-16.00 (vid behov) 

 

10. Övrigt 
– ”Grundläggande avbrottssatsning” samarbete i SKL´s regi 

Innebär att en region deltar i en mer grundläggande satsning i att utveckla regio-

nala målskrivningar för att minska utbildningsavbrott i gymnasieskolan. Detta 

utifrån en dialog med kommunerna. Utifrån dessa följer man sedan olika kommu-

ners strategier, tillvägagångssätt och resultat för att på så sätt vinna erfarenhet om 

olika erfarenheter och framgångsrika tillvägagångssätt. Det skall också finnas 

mekanismer som säkerställer att verksamheten förbättras i form av verkliga 

framsteg i verksamhet och resultat, inte bara att vissa uppsatta siffermål uppnås. 

SKL kommer att stödja kunskapsöverföring mellan regioner samt återkoppling på 

nationell nivå och till EU-nivå. Mer information kommer inom kort. 

 



Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar  
att inom gymnasiesamverkan i Skåne delta i SKL´s ”grundläggande avbrotts-

satsning”. 

 

 

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 

Vid anteckningarna 

 

 

 

Jan-Åke Johansson 

Sekreterare 


