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Minnesanteckningar 

Förvaltningschefsgruppen för gymnasiesamverkan 
 

Dag och tid: Fredagen den 19 september 2014, klockan 13.30 – 15.00 

Plats: Stiftsgården Åkersberg, Höör 

 

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

 

2. Information och marknadsföring  
Rapport från arbetsgruppen 

Mattias Holmesson ny från Blekinge och Kenth sydost. 

 

Chattschema bifogas. 

 

Katalogen är tryckt och utskickad. 

 

T4-info skrivs i katalogen utifrån vad som finns angivet från Skolverket. 

Antagningskanslierna inventerar hur man arbetar i hörnen och vilken info som 

behöver komma ut i framöver ur ett informations- och ansökningsperspektiv. 

 

Folhögskolan Hvilan har förhört sig om möjligheten att byta mässort från Lund 

till Malmö. Inget beslut tas i frågan då Hvilan ändrat sig. Dock är man intres-

serade inför nästa år. Vi ser över frågan igen innan beslut tas. 

 

3. Prisbild och kostnader  
Rapport från IKE-gruppen 

Se minnesanteckningarna. Länk här. 

 

4. Gymnasiesamverkan 
Rapport från beredningsgruppen 

Styrgruppen för gymnasiesamverkan och därefter kommunledningskonferensen 

som Kommunförbundet Skåne anordnar har lyft frågan om de stora skillnaderna i 

kostnader för samma utbildningar i olika huvudmäns regi. Pga det nyss avslutade 

valet kommer det att dröja innan frågan kan fortsätta diskuteras kommunövergri-

pande. Förvaltningschefsgruppen menar att frågan under tiden bör tas upp igen i 

styrgruppen för gymnasiesamverkan och där diskutera vikten av att varje huvud-

man ser över sina kostnader och strävar efter att hålla dessa på en rimlig nivå. 

 

http://www.kfsk.se/download/18.249dc2c0148adc975716ef73/1411822770898/Minnesant+arbgr+IKE+140910.pdf


– Annette Holm Persson, antagningschef i Helsingborg berättar om KIA/KAA – 

ny lagstiftning och konsekvenser för utbildning. Se bifogad ppt. 

 

– Henk te Kiefte redogör för kommande problematik med att ta fram listor för det 

kommunala informations- och aktivitetsansvaret med hjälp av BEDA och UHR då 

man sagt upp vårt avtal om att få ut de uppgifter som behövs. Diskussion har skett 

med UHR tillsammans med SKL och KSL men frågan kvarstår olöst då UHR 

behöver nya instruktioner från departementet för att kunna lämna ut begärda upp-

gifter. Konsekvensen för oss är att vi måste kontakta ca 28 000 ungdomar årligen i 

stället för som nu, de 8 000 som är direkt identifierade i befintligt system. 

 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

att Kommunförbundet Skåne tar fram ett underlag till brev som kommunerna får 

ut och sänder in till utbildningsdepartementet med en begäran om att ändra i 

instruktionen till UHR enligt ovan, omformulerat ur sin egen kommuns 

perspektiv. 

 

Gymnasieskolan 

Inget att rapportera. 
 

Gymnasiesärskolan 

Kartläggning pågår, några betydande kommuner saknas fortfarande i underlaget. 

 

5. Samverkan Vuxenutbildning 
Lägesrapport VALLE, förstudie kring valideringsplattform 

Förstudien avslutas inom kort och kommer att rekommendera att valideringsplatt-

formsverksamhet byggs upp med utgångspunkt från befintliga aktörer och i första 

skedet med ansökan om finansiering via ESF och Region Skåne. 

 

6. Rapporter 
– Vid behov 

 

7. Övrigt 
Utbildningsinsatsen Skola–arbetsliv initierat av Skolverket och Arbetsförmed-

lingen samordnas av Kompetensplattformen i Skåne. Anmälan är utsänd och 

öppen till 15 oktober. 

 

Mötestider 2014 
Gåsamiddag torsdag och fredag 13-14 november (lunch till lunch) 

Fredagen den 28 november 

 

 

Enligt uppdrag 

Jan-Åke Johansson  

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 


