
 
 
 
 
 
 Datum Beteckning 
 

 2012-03-26  
 
 
 
 

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 

 

 

Minnesanteckningar 

Planeringsorganet/Förvaltningschefsgruppen för 
gymnasiesamverkan 
 

Tid: Fredagen den 23 mars 2012 klockan 13.00 – ca 14.30 

Plats: Stiftsgården Åkersberg, Höör 
 

Närvarande: 

Stefan Norrestam, ordf., Lund 

Ulf Stenåsen, ordf. fr o m dagens möte, Kristianstad 

Agneta Malm, Osby 

Barbro Melander, Trelleborg 

Bo Skandevall, KORt 

Eva Albihn, Lomma 

Henrik Andersson, Båstad 

Inga Kallin, Kävlinge 

Jens Jording, Staffanstorp 

Karin Jense, Svedala 

Kerstin Lingebrant, Svalöv 

Lars-Olof Ludvigsson, Olofström 

Mats Bååth, Skurup 

Ann-Sofie Nordh, Malmö (ersätter Matz Nilsson) 

Tomas Johansson, Landskrona 

Ulf Sandgren, Eslöv 

 

1. Välkommen och dagordning 
Val av ordförande planeringsorganet 2012 

Ny ordförande skall utses att efterträda Stefan Norrestam. Beredningsgruppen 

föreslår att Ulf Stenåsen utses till ordförande för planeringsorganet under 2012. 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att tillstyrka beredningsgruppens förslag. 

 

2. Föregående mötes minnesanteckningar 
Läggs till handlingarna. 

 

3. Prioriterade områden – redovisning arbetsgrupper 

 Information och marknadsföring 

– Tryckt material  

Förslag om inlämningsdatum 31 juli  



Henrik Andersson redogör för informationsgruppens och beredningsgruppens 

förslag att sätta 31 juli som sista inlämningsdag av information för publicering 

i gymnasiekatalogen. Kommunerna uppmanas att skicka in nämndsbeslut på 

sitt utbud så snart beslut är tagna. När materialet är färdigt skickas det till 

Pia.Oredsson@malmo.se . Ytterligare instruktioner om detta förfarande kommer 

ut via informationsgruppen. 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att sätta 31 juli 2012 som sista inlämningsdag för underlag för publicering i 

gymnasiekatalogen. 

 

– Sista ansökningsdatum 2013 

Förslag 15 februari 2013 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att den 15 februari 2013 är sista dag för ansökan till gymnasiet läsåret 13/14. 

 

– Mässor 

Henrik Andersson redogör för informationsgruppens uppdrag kring att hitta 

gemensamma spår kring mässverksamhet i Skåne. Ett förslag till upplägg för 

2013 kommer att läggas framöver. 

 

– Skanegy.se 

Information  

Eftersom antagningsprocessen inte avslutas före 15/9 kan inte nytt material till 

skanegywebben matas in före detta datum, det tar sedan en viss tid innan allt 

kan vara på plats för publicering av det nya utbudet. 

Statistik kring Skanegy.se: Cirka 53 000 besökare vilket i sammanhanget 

betraktas som mycket, ca 10 % ökning från jämförbar period i fjol. Ungefär 60-

70% är unika besökare och dessa stannar runt 5 min och tittar i snitt på 3-4 

sidor. 

Företaget Odd Hill som administrerar sidan inleder nu ett utvecklingsarbete 

under sommaren, bl a en anpassning till mobiltelefoner och en eventuell 

kommande app. 

 

En SYV-utbildning för chatten kommer att hållas under våren. Kommunför-

bundet Skåne skickar inbjudan och arrangerar. 

 

SYV-rådet håller regelbundet möten och vid dessa deltar även infogruppens 

representant, vilket ger en bra input för utvecklingsarbete. 

 

 Utbud och efterfrågan 

– Pågående arbete 

Ny struktur för arbetet 

Detta är den kanske enskilt svåraste frågan att arbeta med och beredningsgrup-

pen föreslår att denna (beredningsgruppen) övertar ansvaret för frågan. Som 

stöd för detta arbete tar Kommunförbundet Skåne fram relevanta uppgifter ur 
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våra system med en sådan regelbundenhet att trender bakåt kan ses och bilda 

underlag för gemensamma diskussioner. 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att arbetet med utbud och efterfrågan i gymnasiesamverkan fortsättningsvis 

hanteras i enlighet med beredningsgruppens förslag. 

 

 Prisbild och kostnader 

– Rapport från IKE-gruppen 

Rekommenderad gemensam rutin för inackorderingsbidrag  

Ett förslag till rekommenderad gemensam rutin för beviljande av inackorde-

ringsbidrag har tagits fram av IKE-gruppen. Förslaget baseras på den modell 

som används i Skåne nordväst. Kommunerna beslutar själva om man väljer att 

anta denna rutin. 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att rekommendera kommunerna att använda framtaget förslag om gemensam 

inackorderingsrutin. 

 

Kommuner utanför samverkansområdet i IKE-systemet 

Ett antal kommuner i Halland, Småland och kanske ytterligare i Blekinge är 

intresserade att få koppla in sig till vårt IKE-system, dock utan att ingå i 

samverkan. För oss är detta en fördel då många kommuner har utbyte över 

landskapsgränserna. IKE-gruppen har föreslagit att ta ut samma kostnad som 

samverkanskommunerna nu har per kommuninvånare för drift och årlig 

abonnemangsavgift. Licensavgifter erläggs direkt till IST. Avtal föreslås löpa 

ett år i taget med tre månaders uppsägningstid. 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att anta IKE-gruppens förslag. 

 

Manual IMYRK 

IKE-gruppen har tagit fram ett förslag till en rekommenderad gemensam 

manual för prisberäkning av IMYRK gentemot fristående huvudmän och för 

interkommunal ersättning. 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att rekommendera kommunerna att använda den föreslagna gemensamma 

manualen. 

att uppdra åt IKE-gruppen att utforma manualen utifrån användande ur ett 

handläggarperspektiv. 

 

Avtal gemensam beräkningsgrund gymnasiesärskolan 

En arbetsgrupp med bred representation och anlitad konsult har tagit fram ett 

förslag till ett avtal om gemensam beräkningsgrund för gymnasiesärskolan. 

Förslaget skickas till förvaltningschefer för underskrift. 

 

 



Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att rekommendera kommunerna att ansluta sig till avtal om gemensam 

beräkningsgrund för gymnasiesärskolan. 

 

– Diskussion 

Prissättning lärlingsutbildning 

Diskussion kring hantering av prisberäkning för lärlingsutbildning. Ett antal 

kommuner avser att pröva en alternativ modell för beräkning av bidrag till 

fristående anordnare av lärlingsutbildning. Lund, Landskrona, Kristianstad m fl 

kommuner. Övriga kommuner ombeds utifrån intresse ansluta sig till detta 

arbete. Anmäl intresse till Jan-Åke Johansson som samordnar kontakter inför 

denna uppgift. 

 

– Information 

Uppdaterad IKE-bilaga 

IKE-bilagan är nu uppdaterad med NB-inriktningar, IMPRE och IMPRO-

kostnad. Finns för nedladdning på KFSK´s hemsida. 

 

Elevdatabas 

Henk te Kiefte redogör för utvecklingen av elevdatabassystemet och analysmo-

dulen. Systemet fungerar väl och användarna efterfrågar förbättringar och 

utbildning vilket kommer att genomföras. En manual kommer också att tas 

fram. 

 

Ekonomiintegration 

Femton kommuner är inkopplade och antalet växer sakta men säkert. 

 

 Kvalitetssäkring 

– Syfte och innehåll 

Diskussion 

Frågan bör diskuteras på hemmaplan och återföras till samverkansorganen. 

Tankar finns på att anordna seminarier eller mässor kring kvalitetsarbete. 

Diskussion kring vilka nyckeltal vi vill använda för ändamålet och åter-

koppling av denna önskas också. 

Synpunkter tas emot av Jan-Åke Johansson inför arbete i beredningsgruppen 

kring frågorna om kvalitetssäkring. 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att uppdra åt beredningsgruppen att förbereda ett förslag för gemensamt 

kvalitetsarbete och nyckeltal inför nästa möte med planeringsorganet den 25 

maj. 

 

4. Samverkansavtal gymnasiesärskolan 
Förslag om samverkansavtal med fritt sök 

Beredningsgruppen för gymnasiesamverkan föreslår att ett förslag till samver-

kansavtal för gymnasiesärskolan skall tas fram. För detta ändamål bör en arbets-

grupp med 2 representanter för respektive NV, NO, SO och SV samt en för 



Malmö och en för KORt-kommunerna utses. Meddela Jan-Åke Johansson namn 

på ledamöter till arbetsgrupp. 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att anta beredningsgruppens förslag. 

 

5. Planeringsorganet 
Nytt namn på planeringsorganet? Diskussion.  

Efter diskussion enas man om att ta hem frågan och där diskutera förslag. I avtal 

etc. bör namnet finnas kvar men i övrig hantering kan vi hitta något för verksam-

heten mer beskrivande namn. Målsättning är ett förslag inför nästa möte med 

planeringsorganet den 25 maj. 

 

6. Information 
Skåne och västra Blekinges kommuner i samverkan 

Detta är nu namnet som anges på webbsidan för Skanegy.se 

 

Uppföljning/utvärdering av samverkansavtal 

Ett antal högskolor har tillfrågats om att genomföra en utvärdering av vår 

samverkan och Linnéuniversitetet har ställt sig positiva. Bo Skandevall är vår 

kontaktperson i frågan. 

 

Upphandling antagningssystem 

Genom det avtal Kommunförbundet Skåne har med de skånska kommunerna 

förenklas upphandlingsproceduren och underlaget kvalitetsgranskas just nu inför 

den snart förestående publiceringen. 

 

7. Övrigt 
Yrkes-SM 

Information om hur man rekvirerar gratis bussbiljetter till Yrkes-SM arrange-

manget i Malmö 30 maj till 1 juni är nu utsänd till skolor och kommuner. I sam-

band med tävlingarna kommer också en stor SYV-konferens att genomföras. 

 

Yrkeshögskolan 

Också i samband med Yrkes-SM kommer Malmös utbildningsdirektör Matz 

Nilsson att anordna ett möte med Yrkeshögskolans generaldirektör för att disku-

tera angelägna frågor för kommunernas arbete med Yrkeshögskoleutbildningar 

och förutsättningarna för detta. Meddela matz.nilsson@malmo.se om ni önskar 

delta. 

 

 

Vid anteckningarna 

 

Jan-Åke Johansson 

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 
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