
   1 (5) 
 

Gymnasienätverket 

Anteckningar från möte 2022-09-16, kl.09.00-12.00.    

Plats: GR, Anders Perssons gatan 8 

 

 

Anteckningar 

1. Ordförande har ordet 

Lars Svensson Alingsås 

Lars är ny ordförande utsedd av Utbildningschefsnätverket och ny in i gruppen. 

Han presenterar sig och beskriver sitt uppdrag. Därefter genomfördes en 

presentationsrunda med alla deltagande.  

 

INFORMATION FRÅN GR OCH ANDRA 

2. Aktuellt kring regional samverkan  

Margaretha Allen, GR 

• Nytt samverkansavtal – hur implementeras avtalet? 

Nya samverkansavtal för gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan är på 

plats för åren 2023/2024–2026/2027. 

Margaretha visar delar ur avtalet och gruppen samtalar om hur spridning av 

avtalet kan göras så att det når ut i sina respektive verksamheter. 

 

En nyhet i avtalet är att man tydliggör formuleringar om vem som gör vad 

gällande t ex gymnasieantagning, planering och dimensionering mm, vilket 

innebär en tydlig ansvarsfördelning mellan kommunerna och GR.  

Avtalet är anpassat så att det kommer att kunna användas när de nya 

planerings- och dimensioneringsförutsättningarna inträder under 2025. 

 

• Riksdagens beslut om planering och dimensionering 

Fortsatta diskussioner om vad den nya lagen innebär för GR-kommunerna.  

Margaretha presenterar beslutet som i juni månad fattades av Riksdagen. 

Arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av 

vissa utbildningar inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning 

(komvux).  

 

Kommunerna ska samverka genom avtal med minst två andra kommuner om 

planering och dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt 

samverkansområde. Gemensam överenskommelse om utbud kan bli aktuellt.  

Eftersom GR består av tretton kommuner i samverkan krävs här ett nära och 

gott samarbete sinsemellan: Lokalisering av utbildningar; hur många 

kommuner som ska erbjuda de vanligaste utbildningarna; var utbildningar 

med färre platser strategiskt ska placeras; vilka kommuner har kompetens att 

anordna vilka utbildningar osv. 

 

Margaretha lyfter fram vilka delar i avtalet som redan tillämpas i GR, och vilka 

delar där någon form av utveckling krävs (framför allt inom kommunal 

vuxenutbildning).  
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Presentationen kommer att skickas ut när Utbildningsgruppen och 

Utbildningscheferna har behandlat ärendet. 

3. Remissvar på utredningen I mål – möjlighet att ge inspel från 

nätverket till GR:s remissvar (9.45-10.00) 

Utredningen finns här: 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2022/06/sou-202234/ 

Punkten ströks på grund av tidsbrist. 

4. Uppdrag till IM-gruppen  

Andrea Toth, GR 

De som ännu inte har anmält vilken rektor som ska ingå i gruppen meddelar 

det till Andrea under mötet.  

 

Förslag på frågor för IM-gruppen att arbeta med har inkommit från mötet i 

juni. Exempel på dessa: Genomströmning på IM; uppföljning av hur det går 

efter studierna; utformning studieplaner; IMY yrkesutgångar- hur går det på 

kort och lång sikt för de elever som går/gått på sökbar IM? 

Hur får vi veta hur det går för kommunens elever som studerar i andra 

kommuner både IM och nationella program. Erfarenheter av att det ej 

uppskattas när hemkommun tar kontakt med mottagande huvudman för info 

och/eller besök.  

 

Sedan dess har ett par frågor tillkommit. 

-Hur får eleverna tydlig information inför sin ansökan om vad de olika 

alternativen innebär såsom yrkespaket exempelvis? 

 

-Hur kommer grundskolans nya läroplan påverka IM och gymnasiet? Kommer 

IM att minska, risk för betygsinflation? Hur kommer skolorna att tolka 

kriterierna när delar av analyserande delar lyfts bort för betyget E.  

 

Andrea Toth tar med sig detta inför kommande möten i IM-gruppen. 

 

 

ERFARENHETSUTBYTE 

5. Aktuella frågor  

Laget runt  

• Skolstarten och politiska partier i skolan 

• Grundläggande behörighet på yrkesprogrammen 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/06/sou-202234/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/06/sou-202234/
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Skolstart har på ett övergripande plan flutit på bra. Det finns en oro inför 

införandet av den grundläggande behörigheten på yrkesprogrammen under 

2023. Kommer stora volymer av elever välja bort behörigheten pga de ökade 

antalet studiepoäng? Hur kommuniceras den högskoleförberedande 

behörigheten ut till sökande från huvudmännen? 

 

En incident på en av skolorna skedde under de första skolstartsveckorna. Det 

handlade om skolhot som spreds via sociala medier. Detta resulterade i stor oro 

bland elever och vårdnadshavare. I en av kommunerna anordnades en heldag 

med innehåll om förebyggande arbete. Ett viktigt budskap man fick med sig var 

att inte tänka om en krissituation uppstår utan snarare när. Vikten av att se 

över vilka personer som är lämpliga att ha i ledande roller under en sådan 

incident påtalades.  

 

När det gäller politiska partier i skolorna så har majoriteten av kommunerna 

bjudit in samtliga riksdagspartier till ett strukturerat forum.  

 

6. Resultatet av reservantagningen  

Sabina Svahn, GR 

 

Sabina Svahn sammanfattar resultatet och summerar arbetet med årets 

reservantagning.  

I år var antalet sökande och antagna något högre än föregående år. 57% är 

antagna till kommunala och respektive 42% till fristående skolor. 84% är 

antagna till sitt förstahandsval (skola och program) och 93% till sitt 

förstahandsval av program.   

94 elever stod utan plats vid reservantagningens slut. Antalet tillgängliga 

platser jämfört med föregående år har minskat i år, med en differens på 200 

platser.  

 

Vissa svårigheter har uppstått vid antagning till yrkespaketen för grupp under 

reservantagningen. Elever visste inte vad paketen innehöll, vilket innebar att 

elever ångrade sig i efterhand där den avstådda platsen i flera fall redan gått 

vidare till nästa elev i kön. En grupp av studie- och yrkesvägledare tillsattes för 

att kontakta elever som skulle erbjudas plats och då fick förklara vad 

utbildningen innebar, så att elev kunde fatta välgrundat beslut.  

 

Se bifogad presentation.  

 

7. Övriga frågor  
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• Erfarenhetsutbyte gällande hantering av regleringar: 

Tilläggsbelopp och Fjärde år (Lena Almqvist).  

Frågan lyfts vidare till arbetsutskottet.  

• Önskemål om uppföljning från tidigare möte med Gunilla Rooke 

och samtal om ämnesbetyg i gymnasieskolan.  

Margaretha tar med sig frågan och undersöker möjligheten att boka in Gunilla 

igen.  

 

Vid anteckningarna  

Frida Holmgren GR 

Margaretha Allen GR 

 

 

 

 

 

Närvarande 
 

Gymnasienätverket 

Helene Petersson, Ale 

Lars Svensson, Alingsås (ordförande) 

Dennis Pavlovic, Alingsås 

Maria Wolfhagen, Gymnasieområde Centrum, Göteborg 

Jan Tinnberg, Gymnasieområde Skånegatan, Göteborg 

Camilla Ahlin, Härryda 

Göran Careborg, Lerum  

Lena Almqvist, Partille 

Niclas Brattefors, Stenungsund 

Stefan Carmesund, Öckerö 

 

Margaretha Allen, GR (sekreterare) 

Frida Holmgren, GR (bitr. sekreterare) 

Sabina Svahn, GR (medverkande) 

Andrea Toth, GR (medverkande) 

 

Frånvarande 
Teres Linchausen, Lilla Edet 

Lena Hellsten, Mölndal 

Cindia Escalante Mattsson, Kungsbacka 

Amela Filipovic, Kungälv 
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Sarah Males, Gymnasieområde Lindholmen, Göteborg 


