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Minnesanteckningar 

Förvaltningschefsgruppen för 
gymnasiesamverkan/vuxsamverkan 
 

Dag och tid: Fredagen den 27 mars 2015, klockan 13.30 – 15.00 

Plats: Stiftsgården Åkersberg, Höör 

 

1. Välkommen och minnesanteckningar från föregående möte 
Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna. 

 

2. Information och marknadsföring  
Rapport från arbetsgruppen 

Utvärdering av SYV-chatt avslutad och inför nästa förvaltningschefsträff i maj 

återkommer arbetsgruppen med slutsatser och förslag på eventuella förbättringar. 

Förslag på riktlinjer för mässor presenteras vid förvaltningschefsträffen i maj. 

En gemensam information om 4:e tekniska året kommer att sändas ut centralt till 

alla behöriga sökande. Sista ansökningsdag är den 15 maj och ansökan hanteras i 

år manuellt av antagningskanslierna för att nästa år göras automatiskt så som 

övriga gy-ansökningar görs. 

 

3. Prisbild och kostnader  
Rapport från IKE-gruppen 

En genomgång av priser för gymnasieutbildningar i samverkansområdet har gjorts 

och den visar på stora skillnader mellan kommunerna för samma utbildning. 

Genomgången ger också underlag till kommunerna för att kunna fastställa 

bidragsbelopp. 

 

4. Gymnasiesamverkan övrigt 
Rapport från beredningsgruppen 

Beslutsförslag: 

Beredningsgruppen för gymnasiesamverkan föreslår  

-att förvaltningschefsgruppen beslutar om ett tillägg till IKE-bilagan: ”Ingen IKE 

eller bidrag till fristående skolor utgår för ett 4:e år på Teknikprogrammet”. 

Förvaltningschefsgruppen beslutar enligt förslaget. 

 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att bjuda in PwC-konsulterna som utbildat ekonomerna för en genomgång av 

alternativ och möjliga konstruktioner för att fastställa bidragsbelopp. 

 



Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att ge IKE-gruppen i uppdrag att simulera en gemensam IKE-prislista utifrån 

olika modeller. 

 

-att besluta om inköp av modul för hantering av KAA i IKE-systemet. 

Förvaltningschefsgruppen beslutar enligt förslaget. 

 

-att ge KFSK i uppdrag att sammankalla KAA-kontaktpersoner till nätverksträffar 

till stöd för implementering och utveckling. 

Förvaltningschefsgruppen beslutar enligt förslaget. 

 

Om modul för överlämningshandlingar i antagningssystemet 

Modulen finns tillgänglig på grundskolesidan och arbete för att hantera överläm-

ningshandlingar på gymnasiesidan pågår. Viktigt att informera berörda att syste-

met finns och kan börja användas. Vid frågor kontakta henk.tekiefte@kfsk.se 

 

5. Utvecklingsfrågor 
Kartläggning Gysär/särskolan inför ev samverkansavtal 

 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att det vid förvaltningschefsträffen i maj fattas beslut huruvida ett avtal om fritt 

sök inom gymnasiesärskolan skall tecknas för samverkansområdet. 

 

6. Samverkan Vuxenutbildning 
Se punkten Övrigt 

 

7. Rapporter 
– Vid behov 

I skrivande stund har vi ännu ingen information om hur utbildningsdepartementet 

arbetar med frågan om tillgång till BEDA för att identifiera individer aktuella för 

det kommunala aktivitetsansvaret. Kontakter med SKL, KSL och GR i frågan 

fortsätter. 

 

8. Övrigt 
Information om: 

Sfi-plattform  

Malmö stad ansöker om § 37-medel till en samordnartjänst som börjar arbeta med 

en plattform för yrkes-sfi. Tjugo kommuner har undertecknat en avsiktsförklaring 

om att delta och arbetet beräknas påbörjas i april/maj. 

 

PlugIn 

Plug In 2.0 erbjuds Skåne att delta. Nationellt projekt i SKL:s regi för att motver-

ka skolavhopp, arbeta för att återföra till studier m.m. I dagarna kommer ytterliga-

re information om förutsättningarna för deltagande att sändas ut. 

mailto:henk.tekiefte@kfsk.se


 

Datum förvaltningschefskonferens  

Förslag om att flytta årets första förvaltningschefskonferens från mars till första 

delen av februari månad. 

Bland annat av skälet att det då och då införs ny lagstiftning från årsskiftet och det 

då ibland kan finnas anledning att göra eventuella anpassningar inom samverkan, 

så som nu skett med det kommunala aktivitetsansvaret. 

Förslaget bifölls. 

 

 

 

Enligt uppdrag 

Jan-Åke Johansson  

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 


