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Minnesanteckningar 

Förvaltningschefsgruppen för 
gymnasiesamverkan/vuxsamverkan 
 

Dag och tid: Fredagen den 18 september 2015, klockan 13.30 – 15.00 

Plats: Stiftsgården Åkersberg, Åkersbergsgatan 3, Höör 
Denna dagordning avser eftermiddagens möte inom gymnasiesamverkan/vuxsamverkan 

 

 

Henrik Andersson, Båstad, utses till ordförande då ordinarie ordförande anmält 

förhinder. 

 

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

 

2. Prisbild och kostnader  
Rapport från IKE-gruppen 

Frågor om prislistor och bidragsberäkning 

En arbetsgrupp med Maria Holm, Birgitta Forssman, ekonom Helsingborg, Henk 

te Kiefte och Jan-Åke Johansson har på förvaltningschefsgruppens uppdrag tittat 

på förutsättningarna för att använda gemensam prislista samt en alternativ modell 

för bidragsberäkning, som ersättning för riksprislista. 

Redogörelse för bakgrunden till frågan och förslag på lösning, se bilaga. 

 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att diskussioner kring hur vi går vidare förs i hörnen och tas därefter åter till 

förvaltningschefsgruppen. 

 

3. Information och marknadsföring  
Rapport från arbetsgruppen 

Förslag till riktlinjer för mässor, se bilaga 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att diskussioner kring hur vi går vidare förs i hörnen och tas därefter åter till 

informations- och marknadsföringsgruppen. 

 

Utvärdering av SYV-chatt och förslag till ny organisation, se bilagor. 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att diskussioner kring hur vi går vidare förs i hörnen och tas åter till 

förvaltningschefsgruppen. 



 

Gymnasiekatalog 

Enligt tidigare beslut skall nytt beslut fattas om huruvida gymnasiekatalogen skall 

fortsätta att tryckas.  

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att diskussioner kring hur vi går vidare förs i hörnen och tas åter till 

förvaltningschefsgruppen. 

 

4. Utvecklingsfrågor 
Gymnasiesärskolan inför eventuellt samverkansavtal. 

Arbetsgrupp bildas, Ann-Sofie Nord sammankallande. Arbetsgruppen skall utreda 

ekonomiska förutsättningar inför eventuellt samverkansavtal. 

Hörnen nominerar deltagare till gruppen. Anmäl till ann-sofie.nordh@malmo.se 

 

5. Samverkan Vuxenutbildning 
Inom arbetet kring en plattform för yrkes-sfi deltar nu 21 kommuner. 

 

6. Rapporter 
Information från Kommunförbundet Skåne 

PlugIn 2.0-projektet är igång i Skåne med i första omgången kommunerna 

Vellinge, Bromölla, Klippan och Trelleborg. Malmö och Burlöv klara för uppstart 

våren 2016. Ytterligare kommuner kan beredas plats under den treåriga projekt-

tiden, mer information om processen kring ansökan kommer under våren. 

 

VALLE 2.0, ansökan om plattform för validering, inlämnad till ESF med bred 

uppslutning av deltagande aktörer från kommuner, ideella organisationer, Af, 

region, länsstyrelse m fl. 

 

Projektet kring Yrkes-sfi omfattar nu 22 kommuner med fler intresserade. 

 

7. Övrigt 
2016 års mötestider för förvaltningschefskonferensen 

12 februari 

20 maj 

23 september 

25 november 

 

 

 

Enligt uppdrag 

Jan-Åke Johansson  

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 

mailto:ann-sofie.nordh@malmo.se

