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Minnesanteckningar 
Planeringsorganet/Förvaltningschefsgruppen för 
gymnasiesamverkan 
 

Tid: Torsdagen den 19 maj 2011 klockan 13.00 – 16.30 

Plats: Scandic Star hotel Lund 
 

Närvarande: 

Tomas Johansson, Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund, ordförande 

Anders Öhlin (ers. Sven Abrahamsson), Burlöv 

Henrik Andersson, Båstad 

Hans Sandberg (ers. Ulf Sandgren), Eslöv 

Johan Abrahamsson, Helsingborg 

Lisbeth Johansson, Hässleholm 

Ulf Stenåsen, Kristianstad 

Matz Nilsson, Malmö  

Agneta Malm, Osby  

Göran Olsson, Perstorp 

Rolf Christersson, Skurup 

Jens Jording, Staffanstorp 

Kerstin Lingebrant, Svalöv 

Bo Striberger (ers. Karin Jense), Svedala 

Lisbeth Netteberg, Trelleborg 

Hans-Inge Persson, Sydskånska gymnasieförbundet 

Lars-Olof Ludvigsson, KORt 

Jan-Åke Johansson, Kommunförbundet Skåne, sekreterare 
 

Övriga: 

Bo Sahlée 

Sten-Bertil Olsson 
 

Frånvarande: 

Richard Mortenlind, Bjuv Peter Andreasson, Höganäs  

Jan-Erik Assarsson, Klippan Inga Kallin, Kävlinge 

Eva Albihn, Lomma Stefan Norrestam, Lund 

Erik Lenne, Simrishamn Bengt Grahn, Vellinge 

Claes Jarlvi, Åstorp Tony Mufic, Ängelholm 

Ingela Ström, Örkelljunga Karl-Axel Hill, Östra Göinge 

Daniel Wäppling, Gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg 

 



 

1. Välkommen och dagordning 
 

2. Föregående mötes minnesanteckningar 
Läggs till handlingarna. 

 

3. Sten-Bertil Olsson om; 
De skånska kommunernas och gymnasieskolornas medverkan i forskningsprojek-

tet: ”Lika villkor och effektivitet på den svenska skolmarknaden – tre studier av 

marknad, prisbildning och skolpeng samt kostnader och kostnadseffektivitet.”  

Sten-Bertil Olsson ger en presentation av bakgrunden till sitt forskningsprojekt 

och avslutar med en fråga till planeringsorganet om att under arbetets gång få 

använda denna grupp vid intervjuer och presentationer av arbetets fortskridande. 

 

Planeringsorganet ställer sig positivt till förfrågan. 

 

4. Utredningen om vuxensamverkan i Skåne nordväst 
Bo Sahlée berättar om arbetsläget angående studie inför eventuell 

vuxensamverkan i Skåne Nordväst. 

 

Planeringsorganet genom ordförande tackar Bo Sahleé varmt för det gedigna och 

värdefulla arbetet med uppbyggnaden och resultatet av gymnasiesamverkan i 

Skåne i dess nuvarande form som i mångt och mycket är Bos förtjänst. 

 

5. Prioriterade områden – redovisning arbetsgrupper 

 Information och marknadsföring 

Rapport 

Webbportalen 

Koppling till antagningsorganisationen 

Henrik Andersson redogör för innehållet i det PM med förslag till förbättringar 

arbetsgruppen för information och marknadsföring tagit fram. Dokumentet 

listar ett antal punkter nödvändiga att genomföra för att förbättra kommunika-

tionen mellan systemen. (Se bilaga) 

 

Planeringsorganet föreslår  
att förvaltningscheferna/motsvarande diskuterar de föreslagna åtgärderna i 

PM:et med sina respektive antagningskanslier och lämnar synpunkter till sina 

representanter i beredningsgruppen för gymnasiesamverkan inför dess möte 20 

juni. 

 

Planeringsorganet beslutar 

att beredningsgruppen vid sitt möte den 20 juni fattar beslut om de föreslagna 

åtgärderna och inkomna synpunkterna. 

 

Koppling till Dexter och Skanegy 

Henrik Andersson redogör för den problematik som finns angående kommuni-

kationen mellan databas och informationsportalen. 



Skolinspektionen och Skolverket avser inte i nuläget göra några förändringar 

avseende den problematik som uppstått i samband med Skolinspektionens 

tillstånd till fristående skolor där en konsekvens blev att dessa kan fortsätta 

namnge sina utbildningar på ett sätt som avviker från de nationella program-

namnen. Detta problem ger konsekvensen att utbildningar presenteras på olika 

sätt i Skanegy, då några utbildningar presenteras med egna namn redan på 

nivån för nationella program. Det är önskvärt att profilnamn inte finns på 

programnivå i Skanegy. Avseende kommunala huvudmän är antalet färre än 10 

st. Hos fristående skolor förekommer det oftare och även med angivande av 

för- eller eftermiddagsutbildning vilket presenterar en enskild skola flera 

gånger.  

Frågorna har diskuterats tidigare och har inte fått ett slutligt avgörande.  

 

Beredningsgruppen föreslår planeringsorganet att presentationen av 

programnamn i Skanegy görs tydligare och att förstanivån därmed endast 

presenterar nationella programnamn utan angivande av profilnamn. 

 

Planeringsorganet beslutar 

att tillstyrka beredningsgruppens förslag om att presentationen av program-

namn i Skanegy görs tydligare och att förstanivån därmed endast presenterar 

nationella programnamn utan angivande av profilnamn. 

 

Diskussion om antagningssystemets funktion kontra den praxis som uppstått 

där man till viss del har andra syften vilka ge upphov till merarbeten då data-

basens uppgifter överförs till andra system. 

Anette Holm kommer att vara kontaktperson mellan antagningsgruppen och 

information- och marknadsföringsgruppen. 

 

Planeringsorganet föreslår 

att beredningen för gymnasiesamverkan behandlar frågan om antagningssys-

temets funktion och utreder behov av åtgärder tillsammans med arbetsgruppen 

för gymnasieantagning. 

 

Tryckt material  

Gemensam katalog  

Henrik Andersson presenterar layout och upplägg för det tryckta materialet. 

Alla skolor kommer att få lika stort utrymme där man själv kan välja relationen 

bild/ text. Distribution oktober 2011. 

Arbetsgruppen för information och marknadsföring tar fram en mall för 

inlämning av texter och beställningsrutiner för katalogen. 

Varje kommun meddelar en kontaktperson till Marcus Hallenberg från 

arbetsgruppen för information och marknadsföring, epost 
marcushallenberg@gmail.com  
Denna kontaktperson representerar sin kommun angående inlämning av 

uppgifter och material till katalogen samt står som mottagare av information 

från katalogredaktionen. Kontaktpersonen anger antal och hur man vill genom-

föra distributionen. Man kommer att kunna beställa distribution eller få upp-

lagan levererad till kommunen för egen distribution. 

mailto:marcushallenberg@gmail.com


Skåne Nordost har sedan tidigare beslutat om annan katalog men kommer att 

distribuera Skanegy-katalogen, dock oklart i vilken utsträckning man kan nå 

alla. 

 

 Utbud och efterfrågan 

Vilande 

Ett förberedande möte hålls inom kort för att ta fram underlag till gruppens 

arbete som påbörjas efter sommaren. 

 

 Prisbild och kostnader 

Rapport 

Från IKE-gruppen 

Bidrag/Riksprislista – inför styrgruppsmötet 20 maj 

Styrgruppen för gymnasiesamverkan har inför sitt möte den 20 maj önskat 

deltagande av förvaltningschef och ekonom för att diskutera bakgrund till och 

informeras om svårigheterna med att ta fram alternativ till riksprislista som 

ersättningsmodell till fristående skolor.  

Tomas Johansson, Landskrona och Göran Ernström, Vellinge deltar vid mötet. 

 

Kartläggning av prisbild/beräkningsgrund gymnasiesärskola  

En grov sammanställning av det material som hittills inkommit i kartlägg-

ningen redovisas. Allt material har ännu inte inkommit och arbetet fortsätter. 

Siffrorna i materialet visar på en stor spridning i kostnader för utbildningarna 

inom gymnasiesärskolan. 

 

Om SCB inrapportering, anläggningsfordon – konsekvenser för IKE-avtal  

SCB har på uppdrag av Skolverket begärt in uppgifter från kommunerna om 

deras gymnasiekostnader för GY11 i syfte att ta fram en ny riksprislista. I sam-

band med detta framkommer att man utan tidigare förvarning lagt till inrikt-

ningen Anläggningsfordon under Bygg- och anläggningsprogrammet. Detta 

medför konsekvenser för vårt IKE-avtals bilaga då denna inriktning inte nämns 

i detta avtal. Man begär också in uppgifter om kommuners gymnasiesärskolors 

kostnader (se SKOLFS 2011 Nr 18-21 för exakt lydelse av föreskriften från 

Skolverket). 

 

Planeringsorganet beslutar 

att inriktningen Anläggningsfordon förs in i IKE-avtalets bilaga. 

 

Pris IB-utbildningar 

En möjlig modell för pris till fristående huvudmän avseende IB-utbildningar 

kan vara att kommunerna själva fastställer sitt eget IB-pris baserat på egen 

beräkning eller på ett av de kommunala utförarnas pris. Kommunförbundet 

Skåne kan bistå med att ta fram önskade uppgifter. (Se bilaga) 

 

Planeringsorganet föreslår kommunerna 

att själva fastställa sitt eget IB-pris baserat på en egen beräkning eller på ett av 

de kommunala utförarnas pris. 

 



Elevdatabasen  

Ekonomiintegration 

Ett antal pilotmoduler till olika kommuner tas fram med utgångspunkt från att 

de olika ekonomisystem som finns i Skåne skall representeras samt att både 

icke gymnasieproducenter och gymnasieproducenter ingår. Henk te Kiefte 

sammanställer tillsammans med IST ett informationsmaterial till kommunerna 

om vad som förväntas och vad som sker i arbetet och med tanke på hur det 

påverkar kommunernas egna system.   

 

Analysmodul 

Två välbesökta utbildningstillfällen har genomförts och ytterligare ett planeras. 

Då det inte finns manual till analysmodulen tas en sådan fram av Kommunför-

bundet Skåne. Nytt utbildningstillfälle den 30 maj. 

 

Lärlingsutbildningen 

Planeringsorganet beslutar 

att IKE-gruppen diskuterar lärlingsutbildningen och därmed sammanhängande 

frågor med konsekvens för gymnasiesamverkan. 

 

 Kvalitetssäkring 

Vilande 

 

 Intagningsorganisationen inom samverkansområdet 

Rapport 

Arbetsgrupp förvaltningschefer 

Johan Abrahamsson redovisar arbetsläget och ställer frågan om vilka förvänt-

ningar som finns avseende: 

– antal kanslier 

– ökad kompetens 

– styrning antagningssystem 

– likvärdighet i tillämpningar av regelverk 

 

Beredningsgruppen föreslår att man i kommunerna i de fyra hörnen i Skåne 

diskuterar och reflekterar kring frågorna ovan och utifrån detta lämnar konkreta 

synpunkter till arbetsgruppen via Johan Abrahamsson. (Se bilaga)  

 

Planeringsorganet föreslår 

att kommunerna i de fyra hörnen i Skåne diskuterar och reflekterar kring 

frågorna ovan och utifrån detta lämnar konkreta synpunkter till arbetsgruppen 

via Johan Abrahamsson före den 6 juni. 

 

6. Gymnasievalet läsår 12/13 
Sista ansökningsdatum  

En arbetsgrupp inom SKL kommer troligen att föreslå att sista ansökningsdatum 

fastställs till 15/2 med omvalsperiod 15/4 till 15/5. 

 

Planeringsorganet föreslår kommunerna 

att anta det förslag SKL ger avseende sista ansökningsdatum inför läsåret 12/13. 



 

7. Mötestider 2011 

 Fredagen den 16 september kl. ca 08.30-16.30 

Förmiddag ägnas med Lars Werner åt skollagen. Efter lunch Per-Arne 

Andersson, SKL, om avtalsfrågor m.m. Detaljerat program kommer 

senare.  

 

 Torsdagen den 10 november kl. 08.30-12.00, fortsätter med Gåsamiddagen 

lunch till lunch 10-11 november. 

 

 Fredagen den 25 november kl. 13.00-16.00 

 

8. Övrigt 
Landskrona, Kävlinge, Svalöv  

Begäran om att ingå i avtal/verksamheter för gymnasiesamverkan i Skåne har 

inkommit från dessa kommuner vars gymnasieförbund upplöses från halvårs-

skiftet. 

Kommunförbundet Skånes beredning för utbildningsfrågor föreslog vid sitt möte 

att begäran tillstyrks. Planeringsorganet för gymnasiesamverkan bifaller förslaget. 

 

Yrkes-SM 

Yrkes-SM hålls i Malmö i maj 2012 och alla kommuner rekommenderas att delta 

med sina yrkesutbildningar. Även en landskamp mellan Sverige och Danmark 

planeras. Projektledare för arrangemanget heter Dennis Axnér. Kommunförbundet 

Skåne biträder med samordning för de skånska kommunernas räkning i samband 

med arrangemanget. 

 

Forskningskongress ICSEI 

5-8 januari 2012 är Malmö stad värd för 25:e ICSEI konferensen (International 

Congress for School Effectiveness and Improvement). 

Temat för kongressen är samspelet mellan policy, forskning och praktik. 

Anmälan är möjlig att göra fram till och med 3 december. Forskare är välkomna 

att lämna in förslag på medverkan till den 31 juli. Leif Åhlander är koordinator för 

kongressen. 

 

 

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 

Vid anteckningarna 

 

 

 

Jan-Åke Johansson 

Sekreterare 


