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Bildningsnämnden

Nytt antagningssystem för gymnasieskolan
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Förslag om kostnadsfördelning samt Linköpings kommuns andel av
totalkostnaden för införande av ett nytt gymnasieantagningssystem i
Östergötland godkänns.
2. Utbildningsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med
Göteborgsregionens Kommunalförbund och Storstockholms
Kommunförbund tillsammans med Norrköpings kommun.
3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
Ärende
Ett nytt gymnasieantagningssystem behöver införskaffas. Efter genomgången
förstudie och utvärdering har den rekommenderade inriktningen varit att införa
verksamhetssystemet Indra, som ägs av Göteborgsregionen Kommunalförbund
och Storstockholms Kommunförbund.
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Inom samverkansområdet finns idag två antagningskanslier, dels i Norrköpings
kommun och i Linköpings kommun. Övriga kommuner i Östergötland,
fristående huvudmän samt Region Östergötland erbjuds fortsatt efter införandet
möjligheten att teckna antagningsavtal med dessa kommuner vilket reglerar
kansliernas arbete/antagning, varaktig kostnad för antagningssystemet efter
införande samt övriga tjänster. Denna kostnad beräknas bli lika stor som för det
existerande gymnasieantagningssystemet.
Att införa ett komplext verksamhetssystem ställer krav på resurser, kompetens
och finansiering. Projektinförandet är planerat att ske under lång tid för att
säkerställa kvalitet samt möjliggöra att frigöra nödvändiga resurser.
Projektinförandet beräknas starta 2022-05-01 och vara infört 2023-10-01. Den
totala finansieringen av införandet beräknas 3 500 tkr. Den totala kostnaden
fördelas per kommun efter antal elever som söker från varje kommun.
Bildningsnämnden föreslås godkänna förslaget på kostnadsfördelning mellan
länets kommuner där totalt 1 205 tkr avser Linköpings del av de totala
införandekostnaderna. Nämndens föreslås även uppdra till
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utbildningsdirektören att tillsammans med Norrköpings kommun teckna avtal
med Göteborgsregionen Kommunalförbund och Storstockholms
Kommunförbund.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Antagningssystem till gymnasieskolan
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Bakgrund
Det nuvarande systemet för ansökan och antagning till gymnasieutbildningar
inom Östergötland har varit i drift under en längre tid och upplevs av
användarna ha funktionella brister och bristande support. Dessutom behöver
ingånget avtal konkurrensutsättas eftersom att den upphandlade avtalstiden har
löpt ut.
En förstudie har bedrivits där projektet genomfört en marknadsundersökning
och pratat med andra beställare av gymnasieantagningssystem i Sverige om
deras erfarenheter. Kontakt har även tagits med befintliga aktörer på
marknaden. Marknadsundersökningen, tillsammans med de kontakter som
tagits med befintliga aktörer på marknaden har visat att dessa aktörer inte kan
eller vill lämna anbud i en kommande upphandling. Vare sig i vår del av
Sverige eller i andra delar av landet. Projektgruppen har genomfört en så kallad
request for information (RFI) för att få del av befintliga aktörers inställning till
en kommande upphandling. Inga svar inkom på denna RFI varmed
projektgruppen valde att kontakta befintliga aktörer för att få skälen till detta.
Sammantaget visar förstudien att det inte finns några aktörer som är villiga att
lämna anbud i en eventuell upphandling.
Med beaktande av ovan beskrivna resultat har projektgruppen eftersökt
alternativa lösningar för att Östergötlands kommuner ska få sitt behov av
gymnasieantagningssytem uppfyllt. Huvudinriktningen efter förstudien har
varit att införskaffa Indra, ett system som används och ägs av Storstockholm
och Göteborgsregionen.
En utvärdering av Indra har genomförts. Rapporten av utvärderingen visar att
Indra passar vårt önskade arbetssätt för våra kanslier i Östergötland. En mindre
anpassning behöver implementeras för att uppfylla de krav som kommunerna i
Östergötland ställer.
Inom samverkansområdet finns idag två antagningskanslier, dels i Norrköpings
kommun och i Linköpings kommun. Övriga kommuner i Östergötland,
fristående huvudmän samt Region Östergötland erbjuds fortsatt efter införandet
möjligheten att teckna antagningsavtal med dessa kommuner vilket reglerar
kansliernas arbete/antagning, varaktig kostnad för antagningssystemet efter
införande samt övriga tjänster. Denna kostnad beräknas bli lika stor som för det
existerande gymnasieantagningssystemet.
Föreliggande beslut avser införandekostnader av det nya systemet.
Ekonomiska konsekvenser
Projektinförandet beräknas starta 2022-05-01 och vara infört 2023-10-01. Den
totala finansieringen av införandet beräknas totalt uppgå till 3 500 tkr. Den
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totala kostnaden fördelas per kommun efter antal elever som söker per
kommun.
Fördelning per kommun enligt nedan:
Kostnadsfördelning
Kommun
Antal elever som sökt
Linköping
Norrköping
Valdemarsvik
Söderköping
Finspång
Åtvidaberg
Ödeshög
Motala
Boxholm
Mjölby
Vadstena
Kinda
Ydre
Totalt

2021 Procent av totalen Kostnad
2236
34%
1205112
2207
34%
1189483
112
2%
60363
191
3%
102941
283
4%
152525
130
2%
70065
65
1%
35032
584
9%
314752
69
1%
37188
410
6%
220973
85
1%
45812
122
2%
65753
0
0%
0
6494
1
3500000

(Ydre kommun tillhör Tranås antagningskansli och kostnaden ingår inte i den
gemensamma kostnaden för ett gemensamt antagningssystem.)
Kommunala mål
Tack vare samverkan inom Östergötland kan elever välja gymnasieskola i hela
Östergötland, oavsett hemkommun. Det ökar valmöjligheterna och gör att
eleverna kan bo kvar i sin hemregion. Kommunerna sparar också pengar
genom den gemensamma gymnasieantagningen. Det är viktigt att
antagningsprocessen är smidig och att eleverna får stöd i att göra ett väl
grundat val baserat på kunskap om arbetsmarknadens behov och tillgängliga
utbildningar.
Jämställdhet
Antagningsprocessen och Elevernas ansökningar behandlas lika oavsett kön.
Samråd
Samråd har skett med såväl kommunjurist i Linköpings kommun som
stadsjurist i Norrköpings kommun. Juristerna bedömer att
marknadsundersökning, RFI mm i tillräcklig grad har visat att ett
samverkansavtal inte inskränker konkurrensen. Eftersom avtalsrelationen med
Göteborgsregionens Kommunalförbund och Storstockholms Kommunförbund
även innefattar utbyte av kompetens och erfarenheter parterna emellan
avseende gymnasieantagningens olika delar, bedömer juristerna att ett
samverkansavtal mellan Linköpings kommun, Norrköpings kommun,
Göteborgsregionens Kommunalförbund och Storstockholms Kommunförbund
är lämpligt för att reglerna parternas respektive ansvar.
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Samråd har även skett inom regionala gymnasiechefsnätverket som tillstyrker
förslaget till beslut.
Uppföljning och utvärdering
Utfall av projektet presenteras löpande i chefsnätverket för gymnasiet för
Östergötlands kommuner.

Utbildningsförvaltningen

Anders Jolby

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Projektledare nytt antagningssystem
Lennart Holeby
Norrköpings kommun,
utbildningskontoret

