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Minnesanteckningar 

Förvaltningschefsgruppen för 
gymnasiesamverkan/vuxsamverkan 
 

Dag och tid: Fredagen den 28 november 2014, klockan 13.30 – 15.00 

Plats: Scandic Star hotel, Glimmervägen 5, Lund 

 

1. Välkommen och minnesanteckningar från föregående möte 
Läggs till handlingarna. 

 

2. Information och marknadsföring  
Rapport från arbetsgruppen 

Det finns ett nätverk kring KIA men det är inte alltid ”rätt” personer utifrån 

utbildningssidans perspektiv. Kontaktpersoner kring KAA (kommunala aktivitets-

ansvaret) från respektive kommun behöver uppdateras. I IKE-systemet finns 

möjlighet att registrera kontaktpersoner. 

Kommuner ombeds ange namn och epostuppgift på kontaktpersoner i systemet 

och till jan-ake.johansson@kfsk.se  

 

IM registreras i Skolportalen, behöver ske snarast. Vid behov av hjälp, kontakta 

henk.tekiefte@kfsk.se 

 

T4-utskick planeras till de som läst Teknikprogrammet men har gått ut, för 

informationsutskick. Kommunerna måste ge medgivande till att ge tillgång till 

adressuppgifter i databasen. Henk te Kiefte återkommer kring detta. 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

att utskick görs och föreslår att kommunerna ger medgivande enligt ovan 

 

Lärlingsutbildning och information behöver förbättras. Särtryck planeras. 

 

Utvärdering SYV-chatt planeras under våren. 

 

SYV-chatt utbildning och även BRIS-utbildning anordnas under våren, meddela 

fc vid utbildningsinbjudan. 

 

NIU/RIG införs som särskild sökruta på Skanegy. 
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3. Prisbild och kostnader  
Rapport från IKE-gruppen 

(utgår då inget mellanliggande möte genomförts) 

 

– Tilläggsbelopp 

– Ensamkommande barn anvisningskommun/vistelsekommun 

Se minnesanteckningar förvaltningschefsträffen grundskola m fl skolformer båda 

ovanstående frågor. 

 

4. Gymnasiesamverkan övrigt 
Rapport från beredningsgruppen 

Kartläggning Gysär/särskolan utifrån hörnen och Blekinge i syfte att diskutera 

förutsättningar för samverkansavtal. Skåne nordväst har redan avtal. Nordväst 

föreslås utvärdera effekterna hittills. 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

att frågan diskuteras i hörnen utifrån underlaget och återkopplas kommande 

förvaltningschefsträff och föreslår Skåne nordväst att utvärdera sitt avtal och 

effekter av detta. 

 

BEDA, UHR:s betygsdatabas om vilken SKL, KSL, GR och Kommunförbundet 

Skåne tillskrivit UHR om förlängning av avtal samt regeringen/departementet om 

att ge UHR uppdrag att förse kommunerna med uppgifter nödvändiga för att 

fullgöra KAA. Inga svar har ännu inkommit förutom att UHR markerat att man är 

glad för att man mottagit skrivelsen. 

 

5. Utvecklingsfrågor 
IM-arbetsgrupp för att kunna utveckla verksamheten bl a genom gemensamma 

nyckeltal. Hörnen utser personer att delta i sådan arbetsgrupp som sammankallas 

av Kommunförbundet Skåne. 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

att en arbetsgrupp tillsätts och hörnen meddelar kontaktpersoner till jan-

ake.johansson@kfsk.se 

 

6. Samverkan Vuxenutbildning 
Se punkten Övrigt 

 

7. Rapporter 
– Vid behov 

Inga aktuella 

 

8. Övrigt 
– Förstudie sfi-plattform  

Länsstyrelsen har genomfört en förstudie som nu är i sin avslutningsfas. Utredaren 

föreslår inrättandet av en plattform/samordningsfunktion med två ben. Inspiration 

hämtas från Stockholms SFI-X-projekt som nu permanentats och en modell från 

Gävleborsregionen i vilken arbetsförmedlingen samarbetar med kommunernas 

SFI. Plattformen föreslås placeras med en samordnare hos en kommun eller 
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Kommunförbundet Skåne och en hos arbetsförmedlingen. Förstudien är inte helt 

klar och därför inte fullt kommunicerad. Information har givits vid två tillfällen 

under hösten varav ett nyligen för vuxverksamhetschefer, som uttryckte intresse 

för en plattform. Plattformen bygger på delregional kompetens vilken skall kunna 

utnyttjas av andra kommuner mot interkommunal ersättning. Tanken är att en 

gemensam finansiering baserad på kommunstorlek avtalas. 

Länsstyrelsen har nu erbjudit sig via §37-medel att finansiera den kommunala 

tjänsten under ett år, för att under tiden bygga en finansiering och verksamhet 

tillsammans med intresserade kommuner. Malmö har åtagit sig att stå för 

ansökan i samarbete med Kommunförbundet Skåne som förbinder sig att verka 

för att fler kommuner ansluter sig efterhand. I nuläget och på grund av tidsbrist 

inleds projektet på detta vis. 

 

– Fria läroverken har begärt hos kommunerna få s k Factoring, dvs belåna 

kommande intäkter. Man vill även ange alternativt kontonummer för utbetalning, i 

andra hand endast det sistnämnda. 

Förvaltningschefsgruppen föreslår 

att kommunerna avslår begäran om Factoring. 

 

– PlugIn 

SKL/ESF-projekt som funnits i tre år för att motverka skolavhopp, med goda 

resultat, fortsätter och Skåne erbjuds troligen att gå med. Detta kan ge en hel del 

medel för att utveckla metoder att arbeta med t ex KAA. Det finns en internatio-

nell parallell som heter School to Work med ungefär samma inriktning i vilken 

kommunerna kommer att erbjudas deltagande. Internationellt inslag är villkor för 

nationella ESF-projekt så ett visst utbyte kommer att förekomma mellan 

projekten. Återkommer med närmare besked efter årsskiftet. 

 

Jens Jording föreslår att med hjälp av SKL få statlig finansiering til KAA. 

Frågan tas till beredningsgruppen. 

 

– Ansökningsdatum T4 

Förslag om den 15 maj, vilket förvaltningschefsgruppen tillstyrker om 

antagningskanslierna ser det som genomförbart. 

 

Till ordförande kommande år väljs Ewa Kristensson, förvaltningschef i 

Karlshamn. 

 

 

 

Enligt uppdrag 

Jan-Åke Johansson  

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 


