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Minnesanteckningar 

Planeringsorganet/Förvaltningschefsgruppen för 
gymnasiesamverkan 
 

Tid: Torsdagen den 10 november 2011 klockan 08.30 – ca 11.15 

Plats: Hotell Gässlingen, Skanör 

 

1. Välkommen och dagordning 
Ordförande hälsar alla välkomna och särskilt Blekingekommunerna i KORt då nu 

erforderliga beslut tagits och KORt därmed ingår i vår gymnasiesamverkan. 

 

2. Föregående mötes minnesanteckningar 
Läggs till handlingarna. 

 

3. Prioriterade områden – redovisning arbetsgrupper 

 Information och marknadsföring 

– Tryckt material  

Henrik Andersson informerar om arbetet kring gymnasiekatalogen och berättar 

att mottagandet varit mycket positivt. En diskussion förs om behovet och 

intresset för att fortsätta med gymnasiekatalogen framöver och mötet enas om 

att producera en katalog även nästa år. 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar  

att en gymnasiekatalog för samverkansområdet skall produceras inför läsåret 

13/14. 

 

– Skanegy.se  

Enkäter och användarundersökning  

Jan-Åke Johansson presenterar en sammanfattning av svaren på de enkäter som 

under slutet av maj efter omvalet sändes ut till elever och vårdnadshavare samt 

studie- och yrkesvägledare (se bilaga). 

Marcus Hallenberg, systemutvecklare för Skanegy.se, informerar om en använ-

darstudie han genomfört i vilken elever studerats utifrån hur de agerar på 

webbsidan Skanegy.se när de söker efter information. 

Resultaten visar på att programindelning bör förtydligas, kanske med en inter-

aktiv guide av samma typ som används inför riksdagsval (typen svara på dessa 

frågor och du får reda på vilket parti som har dessa åsikter). 

Menyerna bör göras tydligare, framförallt toppmenyerna. 

Mer information om skolorna önskades. 



Sökmotorn behöver optimeras, t ex vore det önskvärt att lägga in smeknamn på 

skolor. 

Filterfunktionen bör utvecklas. 

Eleverna är nöjda och har tillit till informationen. 

Just nu har Skanegy.se 1 300 st ”gilla” på facebook vilket får sägas vara 

mycket bra. 

 

– Utveckling av Skanegy.se  

Från uppbyggnad till drift  

Henrik Andersson redogör för kostnader kring Skanegy.se hittills och behoven 

framöver då man nu går in i en driftorganisation från en utvecklingsorgani-

sation. 

 

Innevarande år har budgeten för Skanegy-arbetet legat på 420 000 kr vilket kan 

konstateras varit något i underkant. För att kunna gå in i en fortsatt driftorgani-

sation med utveckling och utbildning beräknas 715 000 kr behöva budgeteras 

vilket kommer att fördelas på: 

Drift och jour 65 000 kr 

Bemanning och utveckling, 1 heltidstjänst 450 000 kr 

Administration (programvaror och licenser) 100 000 kr 

Projektledning 100 000 kr 

SUMMA 715 000 kr 

 

Det innebär att kostnaden per kommuninvånare ökar från 0,33 kr (folkmängd 

utan KORt = 1 260 139) till 0,54 kr baserat på folkmängden i samverkans-

området (inkl. KORt) enligt SCB = 1 332 524 den 31 december 2010. 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar  

att bifalla förslaget till driftbudget för Skanegy.se enligt ovan. 

 

 Utbud och efterfrågan 

– Pågående arbete 

Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete. 

 

 Prisbild och kostnader 

– Rapport från IKE-gruppen 

Elevdatabasen  

Anslutningen av de nya kommunerna har medfört en del arbete med att hitta 

rätt personer men det tycks nu vara på väg att lösas. Stockholm har inköpt 

samma system och enligt det avtal vi har kommer en återbetalning av utveck-

lingskostnader att ske. Vi utgör tillsammans med Stockholm nästan hälften av 

Sveriges gymnasieelever och står starka inför kommande upphandlingar om vi 

då väljer att samarbeta. 

 

Ekonomiintegration  

Integration har nu körts med nio kommuner och har fungerat i stort sett bra. 

Vissa frågor finns som löses efterhand. Bland annat har ett möte med IST 

hållits då kommunrepresentanter på andra funktioner nödvändiga för imple-



menteringen deltagit. Observera att den i systemet genererade filen stannar vid 

kommungränsen, så att säga, därifrån hanterar man den utifrån sitt ekonomi-

system för att få attestunderlag att genereras från filen. 

 

Övriga introduktionsprogram 

IKE-gruppen arbetar med att ta fram en manual att användas vid beräkning av 

bidrag och IKE för övriga introduktionsprogram, främst yrkesintroduktion. 

I arbetet kartläggs också hur många elever inom främst yrkesintroduktionen 

som är aktuella interkommunalt och gentemot fristående huvudmän. 

 

Preparandutbildningen till IKE-bilagan  

Då preparandutbildningen tydligt regleras i skollagen införs den i bilagan till 

IKE-avtalet. Skollagen §§ 31-34. 

 

Rese- och inackorderingsbidrag m.fl. 

En kartläggning över hur kommunerna hanterar olika bidrag och reseersätt-

ningar är nästan komplett och sänds ut inom kort. I en matris kan alla se hur 

man hanterar frågorna i kommunerna och se hur ens egen kommun förhåller 

sig till övriga kommuner. 

Helsingborgs modell med kontantersättning upp till en viss gräns är intressant 

och i hög grad automatiserad. Kommunförbundet Skåne kommer att be 

Helsingborg noggrannare presentera denna modell vid kommande ekonom-

möte. 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att uppdra åt IKE-gruppen att ta fram ett förslag för gemensamma rese- och 

inackorderingsbidrag inom samverkansområdet. 

 

– IKE-bilagan ikraftträdande fr.o.m. 1/7  

Planeringsorganet har vid föregående möte fattat beslut om att anta föreslagen 

IKE-bilaga. Dock fastställdes inte datum för ikraftträdande. 

Beredningsgruppen har fastställt att IKE-bilagan gäller från 2011-07-01. 

 

 Kvalitetssäkring 

Enkätundersökning pågår om gymnasieproducerande kommuners systematiska 

kvalitetsarbete.  

 

 Antagningsorganisationen inom samverkansområdet 

– Rapport och diskussion kring utkast 2 

Stefan Norrestam presenterar arbetsgruppens förslag (se bilaga) och rekom-

menderar att arbetet fortsätter delregionalt utifrån beskrivning i utredningen. 

Diskussion kring förutsättningar för att organisera antagningen i samverkans-

området kring gemensamt telefonnummer och jourlista och när i tid detta kan 

genomföras. 

Kostnader för antagning har kartlagts (se bilaga). 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att utredningens förslag hanteras delregionalt i samverkansområdet. 



att beredningsgruppen för gymnasiesamverkan diskuterar frågan om avgifter 

för antagningsarbetet gentemot andra huvudmän 

att styrgruppen för antagarna diskuterar frågan om gemensamt telefonnummer 

och jourlista och när i tid detta kan genomföras. 

att styrgruppen för antagarna ges i uppdrag att ta fram checklista över vilka 

beslut och arbetsuppgifter som måste hanteras av alla kommuner oavsett om 

man har antagningskansli eller ej. 

 

4. VFU-platser gymnasiet 
Vid möte med lärosätena i Skåne kring uppföljning av VFU-avtalet framförde 

lärosätena att det kommer ett ökat behov av VFU-platser i framtiden och att man 

då kanske bör överväga mer än en studerande per handledare, framförallt inom 

idh, en, sv, hi och sh. 

Kommunerna önskar en tidigare start av handledarutbildningar, främst från 

Malmö högskola. Högskolan Kristianstad har pågående kommunförlagda 

utbildningar. 

 

5. Beredningsgruppens ledamöter 
Förslag (se bilaga) diskuteras. Beslutat sedan tidigare är att Erik Lenne är 

ordförande kommande år och att SNO skall utse vice ordförande. 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att man i de fyra hörnen + KORt tar fram representanter och meddelar dem till 

Kommunförbundet Skåne (jan-ake.johansson@kfsk.se) senast den 5 december. 

Skåne Nordost utser ordförande. 

 

6. IKE-gruppens ledamöter 
Se förslag i bilaga. Något hörn saknar delvis ännu representant. 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att man från de fyra hörnen meddelar vilka de återstående ledamöterna i IKE-

gruppen skall vara. Senast den 5 december ska svaren vara Kommunförbundet 

Skåne (jan-ake.johansson@kfsk.se) tillhanda. 

 

7. Övrigt 
Mötestider för planeringsorganet 

Mötestiden den 25/11 som funnits som reservtid att utnyttjas vid behov utgår. 

Vårens mötestider samordnat med förvaltningschefsmötet är: 

 

Fredagen den 23 mars kl 13-16 

Fredagen den 25 maj kl 13-16 

 

 

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 

Vid anteckningarna 

 

Jan-Åke Johansson 

Sekreterare 
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