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Minnesanteckningar 

Planeringsorganet/Förvaltningschefsgruppen för 
gymnasiesamverkan 
 

Dag och tid: Fredagen den 25 maj 2012, klockan 13.00 – ca 15.00  

Plats: Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5, Lund  

 

1. Välkommen och dagordning  
Ordförande hälsar alla välkomna! 

 

2. Föregående mötes minnesanteckningar  
Läggs till handlingarna. 

 

3. Prioriterade områden – redovisning arbetsgrupper  
Information och marknadsföring  

– Rapport  

Skanegy utvecklas, med inmatning i särskild databas direkt från skolor om respek-

tive utbud etc. Tidigare har materialet kommit via antagningskanslierna som har 

haft ett visst dubbelarbete vilket har lett till längre handläggningstid och försening 

i hantering av information om gymnasieutbudet. 

Information om andra samverkansområden kommer att finnas. 

Logotypen för Skanegy framtagen av infogruppen utskickad med minnesanteck-

ningar för beredningsgruppen.  

 

Utbud och efterfrågan  

– Rapport från beredningsgruppen  

Hur hantera t ex Industritekniska programmet och andra utsatta yrkesprogram som 

på grund av minskat sökintresse läggs ner på flera håll? Det fria skolvalet kontra 

arbetsmarknadsbehoven samspelar inte. Det blir då viktigare med en tydlig och 

bra information till eleverna och samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad. 

Viktigt att politiken är medveten om problematiken och att vikten av samordning 

mellan kommuner tydliggörs. 

Omvänd problematik finns inom t ex Bygg- och anläggningsprogrammet där 

Byggnadsindustrin anser att det utbildas för många elever och man har svårt att 

erbjuda lärlingsplatser till alla. 

Kommunförbundet Skåne tar upp frågan med politikerna i styrgruppen för 

gymnasiesamverkan och lägger ett förslag till en konferens kring ovanstående 

problematik.  



 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar  

att Kommunförbundet Skåne och ordförande för planeringsorganet får i uppdrag 

att föreslå styrgruppen för gymnasiesamverkan en konferens kring temat 

kompetensförsörjning, med fokus kring gymnasieutbildningarna. 

 

Prisbild och kostnader  

– Rapport från IKE-gruppen  

Styrdokument för IKE-systemet 

En rutinbeskrivning har tagits fram i samarbete med ekonomgruppen kring hante-

ring av vissa frågor i systemet i vilka tydlighet behövs för att verksamheten skall 

fungera på bästa sätt.  

 

Det fjärde året på teknikprogrammet 

Skanskaskolan i Växjö har begärt ersättning från hemkommuner för ett fjärde år 

till en ganska hög kostnad. 

Vad säger förordningen om det fjärde året? Skolverket? 

Fjärde året innebär mer APL och Skanskas önskemål om betalning är då något 

högt ställt. 

Skolverket fastställer kostnaden och varje anordnande skola måste då ha ett beslut 

vilket kan hämtas in. Kommunförbundet hämtar in detta beslut. 

(I skrivande stund: information från Skolverket att statsbidraget på 50.000:- skall 

avgå från anordnarens totalkostnad för utbildningen) 

 

Prissättning lärlingsutbildning och IMYRK 

En handledning för IMYRK tas fram i samarbete med kommuner som inte själva 

anordnar gymnasieutbildningar så att prissättning kan göras utifrån korrekta 

underlag. I samband med detta föreslås en överlämningsrutin från grundskola till 

mottagande huvudman/skola. Antagningsgruppen kommer att titta på denna fråga 

också. 

 

De kommuner som anmält intresse för att gemensamt hantera prissättning av 

lärlingsutbildningar kommer nu att träffas för att hitta verktyg tillsammans. 

 

Elevdatabas  

Utvecklingsmöte kring IKE-systemet har genomförts med ekonomer och assisten-

ter. 

Utbildningar x 3 har genomförts, de flesta kommuner har varit där och vi fortsät-

ter med utbildning varje termin. 

KFSK har haft möte med IST kring hantering av anslutning med andra kommuner 

utanför Skåne, i första hand diskuteras ett antal Hallandskommuner. I diskussioner 

betonades att det finns en bortre gräns för vårt intresseområde, geografiskt, utifrån 

de samarbeten skånska kommuner nu har. IST informerade om att de förbereder 

sig för utveckling kring övriga skolformer och elevdatabas. Överenskommelse om 

regelbundna möten mellan IST och KFSK kring elevdatabas och IKE-system 

gjordes. 



 

Ekonomiintegration  

17 kommuner har integrationsfil och 17 kommuner har det inte. 

Särskild hantering för dessa anslutna kommuner kring sommarmånaderna. 

 

Kvalitetssäkring  

– Syfte och innehåll  

Förslag på kriterier  

Arbetsgrupp föreslås tillsättas. Utgångspunkter för arbetet blir Skolverkets krite-

rier samt SKL:s eventuellt kommande arbete kring kvalitet. Målsättning att hålla 

sig till vedertagna nationella kriterier för kvalitetsmätning/redovisning. 

Överlämningsfrågan viktig, både mellan stadier och mellan skolformer. Tas till 

beredningsgruppens junimöte. 

 

5. Planeringsorganet  
Annan beteckning för planeringsorganet?  

Mötet enas om att namnet från och med nu är ”Förvaltningschefsgruppen för 

gymnasiesamverkan”. 

 

Planeringsorganet för gymnasiesamverkan beslutar 

att ”Planeringsorganet för gymnasiesamverkan” från och med nu betecknas 

”Förvaltningschefsgruppen för gymnasiesamverkan”. 

 

6. Information  
Utbildning SYV-chatt  

Kommunförbundet Skåne kommer i slutet av september att anordna en utbildning 

för SYV-chattare utformad av BRIS kring hur man bemöter ungdomar i kris och 

särskilt via mediet chatt.  

 

Uppföljning/utvärdering av samverkansavtal  

Linnéuniversitetets prefekt Lars Höjelid kommer inom kort att träffa Bo 

Skandevall för en diskussion tillsammans med forskare för att diskutera ett 

utvärderingsprojekt av vår gymnasiesamverkan. 

 

Upphandling antagningssystem  

SKL Kommentus som Kommunförbundet Skåne har ett avtal med kring upphand-

lingar har haft uppdrag att förbereda vår upphandling av antagningssystem. En 

stor fördel skulle vara att vi inte behövde enskilda fullmakter från kommunerna. 

Nu har det visat sig att SKL Kommentus inte förstått förutsättningarna (trots 

tydlighet från vår sida) och att man ändå behöver fullmakter. Kommunerna har 

fått ett utskick och ombeds inkomma med undertecknade fullmakter senast den 

28/5. 

 

Möte med BYN  

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd har önskat ett möte med förvaltningschefer och 

skolpolitiker i Skåne för att diskutera den i deras tycke alltför stora mängden 

elever som utbildas. Frågan tas till styrgruppen för gymnasiesamverkan som får 



avgöra om denna organisation eventuellt kan tas in i den konferens kring kompe-

tensförsörjning som föreslås enligt ovan punkt 3, utbud och efterfrågan. 

 

Mötestider hösten 2012  

Fredagen den 21 september 

Torsdag-fredag 8-9 november Gåsamiddag 

Fredagen den 23 november 

 

7. Övrigt  
Vid Yrkes-SM 30/5 kl 15.30 finns möjlighet att träffa generaldirektören för 

myndigheten för Yrkeshögskolan. Anmälan till Matz Nilsson. 

 

Diskussion kring Yrkesintroduktion och att underlätta samarbete mellan kommu-

ner kring dessa elever. Hur resonera kring pris för grupp eller enskild elev? 

Frågan tas till beredningsgruppen 

 

Nationella prov tar tid och är besvärligt, nu mer än någonsin. Hur framföra syn-

punkter kring den orimliga omfattning verksamheten nu innebär? Nationellt? Som 

exempel kan nämnas att 10% av svenskkursen går till provet, icke inräknat träning 

inför prov. 

 

Diskussion kring hantering av avhoppade elever. Kristianstad har ett projekt kring 

detta med folkhögskolor. Beredningsgruppen bedömer intresse som eventuellt 

kommande informationspunkt. 

 

 

 

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 

 

Jan-Åke Johansson  

 


