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Minnesanteckningar 

Förvaltningschefsgruppen för 
gymnasiesamverkan/vuxsamverkan 
 

Dag och tid: Fredagen den 12 februari 2016, klockan 14.00 – 15.30 

Plats: Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3A, Lund 

 

 

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

 

2. Prioriterade områden 
 

Information och marknadsföring  
Rapport från informations- och marknadsföringsgruppen 

Marknadsundersökning kring användning av och uppfattning om gymnasiekata-

logen ”Ditt gymnasieval” påbörjad.  
 

Informations- och marknadsföringsgruppen har fått i uppdrag att genomföra en 

studie över var åk 1-elever efter skolbyten befinner sig och i vilken omfattning det 

sker samt därmed sammanhängande frågor. 
 

Beslutad ny SYV-chattorganisation innebär att hörnen utser två SYV respektive, 

samt Malmö två st. Finansieringsunderlag är under utarbetande, kostnader 

kommer att omfatta motsvarande totalt för hela arbetet en ca 65-% tjänst plus 

vissa utbildningskostnader. 
 

Önskemål om att få datum för mässorna snarast till Henrik. 
 

Sjöbo är nu officiell mässa för sydost. 
 

Prisbild och kostnader  
Rapport från IKE-gruppen 

Uppdrag kvarstår titta på priser som sticker ut. Särskilt undervisningskostnaden. 

 

3. Utvecklingsfrågor 
Samverkansavtal Gymnasiesärskolan 

Arbetsgrupp leds av Ann-Sofie Nordh, Malmö. 

Gruppen ser inte att ett fullständigt fritt-sök avtal är en framkomlig väg men 

däremot samarbete kring olika frågor, som: 

 Rutiner vid mottagande 



 Tidplan för antagning – frågan överlämnas till styrgruppen för antagning.  

 Elevkategorier kopplat till pris sammanställs och jämförs för individuellt 

program 

 Beräkning av IKE nationella program 

 Kartläggning av elevtal  

 Vägledning  
 

Kvalitetsuppföljning nyckeltal elever i andra kommuner 

Beredningsgruppen beslutar 

-att frågan om att använda vissa nyckeltal (vilka?) lyfts för diskussion till 

förvaltningschefsgruppen. 
 

Tankar ur diskussionen: 

In- och utgångsvärde? 

Öppna jämförelser? 

Genomströmning? 

Vad relaterar man nyckeltalen till för att få en jämförelse? 

Dylika siffror kan om de kommer snabbt bli ett bra verktyg för dialog med 

skolkommunerna i både grsk och gy. 

Kalmarsund har flera år haft ett system. Christer Kratz tillfrågas. 

 

Förvaltningschefsgruppen uppdrar åt beredningsgruppen 

-att arbeta vidare med frågan om att använda vissa nyckeltal. 
 

 

Nyanlända – bl a ersättning skolkommun/hemkommun. Elever under asylprövning 

som är placerade i annan kommun av den egna kommunens socialtjänst. 

Beredningsgruppen föreslår förvaltningschefsgruppen 

-att vi inom samverkansområdet kommer överens om att 

vistelsekommunen är skolkommun och att denna eftersöker det statliga 

bidraget för asylsökande ungdomar/barn. 
 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att vi inom samverkansområdet ser vistelsekommunen som skolkommun för de 

ungdomar som saknar folkbokföringsadress. (Definition: Vistelsekommunen är 

den kommun där den unge har sin stadigvarande vistelse/bor). Skolkommunen 

har ansvar för att erbjuda gymnasial utbildning, oftast i form av 

introduktionsprogram-språk. Skolkommunen bekostar utbildningen och eftersöker 

statsbidrag för densamma. Kommuner som placerar asylsökande ungdomar i 

annan kommun skall delge skolkommunen/vistelsekommunen de uppgifter som 

behövs för att rekvirera statsbidrag för skolgång/utbildning. Vad gäller lag om 

elevresor och rätt till resa mellan skola – boende ansvarar och finansierar 

respektive skol-/vistelsekommun. 
 
 

Nyanlända, hur arbeta med introduktionsprogrammet IMSPR och utveckla 

arbetet? 

Beredningsgruppen beslutar 

-att frågan lyfts för diskussion till förvaltningschefsgruppen. 



 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att en arbetsgrupp för att identifiera samverkansfrågor kring IMSPR startas och 

att Jens Jording utses till sammankallande för en sådan arbetsgrupp. Ledamöter 

skall ha mandat från högsta strategiska nivå. Arbetet samordnas med FoU Skola. 

Hörnen utser en till två representanter till denna grupp. Meddela Jan-Åke, 

KFSK. 
 

 

4. Övrig information 
Utbildningspaket studie- och yrkesvägledning/arbetsmarknadskunskap arrangerat 

av Skolverket och Af kommer att erbjudas Skånekommunerna. Erbjudande går ut 

via Kommunförbundet Skåne.  
 

Avtal med Skatteverket för inhämtning av folkbokföringsuppgifter m m har 

tidigare hanterats via Sydskånska gymnasieförbundet eftersom KFSK inte är en 

myndighet. Då förbundet upphört tar nu Lunds kommun över denna roll. 

Personuppgiftsbiträdesavtal hämtas nu in från alla kommuner så att Lund kan 

hantera detta enligt gällande regelverk. 
 

Rättningar av nationella prov har med nya instruktioner blivit en arbetsbelastning 

för lärare. Lund har skickat en skrivelse till Skolverket för att påtala 

problematiken. 
 

Projekten Yrkes-sfi och VALLE 2.0 kommer att samverka. Kan man även koppla 

på IMSPR med koppling till yrkesutbildning till dessa projekt? Skall undersökas. 

Förfrågan om fortsatt finansiering av Yrkes-sfiplattform fr o m augusti då 

nuvarande ettåriga projekt avslutas sänds ut inom kort. 
 

Kartfunktion i IKE-systemet visar överskådligt elevströmmar till och från 

kommuner och skolor inom gymnasiet och gymnasiesärskolan. Man skall även 

kunna se antagningsbilden på samma vis. Under provkörning för närvarande.  

 

- Vårens mötestider 

13 maj 

 

- Höstens mötestider 

23 september 

10-11 november Gåsamiddag 

25 november (preliminärt) 

 

 

Enligt uppdrag 

Jan-Åke Johansson  

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 


