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Minnesanteckningar 
Förvaltningschefsgruppen för gy/vux-samverkan  
 
Dag och tid: fredag den 24 november  

Grand Hotell, Lund 

 

Ärendelista:  

1. Välkommen och minnesanteckningar från föregående möte 

Läggs till handlingarna. 

 

 

2. Prioriterade områden  

- Information och marknadsföring  

Aktuella frågor 

 Rapport från informations- och marknadsföringsgruppen 

Budgetökning  

Förslag att öka årlig budget för Skanegy.se från 715 000 kr till 1 000 000 kr. 

 

Budgeten behöver ökas för att spegla verkliga kostnaden, alla hörn har tillstyrkt detta. 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att öka budgeten för informations- och marknadsföringsgruppen från 715 000 kr till 

1 000 000 kr årligen. 

 

 

- Prisbild och kostnader  

Inga aktuella ärenden. 

 

 Rapport från IKE-gruppen 

Återkommer efter årsskiftet då de nya priserna inkommit, med den analys vi beslutat 

genomföra årligen. 

 

 

 

3. Utvecklingsfrågor, rapport från arbetsgrupper e dy 

Utifrån bl a diskussionerna kring GDPR och kopplat till det faktum att vi har flera 

antagningskanslier som arbetar i samma system görs ett tydliggörande av den problematik 

detta innebär. Kommunförbundet Skåne visar på svårigheter med nuvarande organisation, 

se bilaga. 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att frågan tas upp i hörnen och i beredningsgruppen. 

 

 Utveckling av språkintroduktion 

Arbetsgruppen kring IM har träffats, dock kunde inte alla närvara. En ide som 

diskuterades var att göra ett antal regionala spår enligt samma modell som yrkes-sfi. 

Om det skall göras sökbart kopplat till nationellt program behöver det utvecklas med 

studievägskoder, så som Malmö har det. Malmö har även mot vissa 

högskoleförberedande program även om det är mer profiler. 

Detta är dock inte helt enkelt att åstadkomma. 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 



-att uppdatera bemanning i gruppen. Hörnen ombeds se över representation.  

Nuvarande grupp bemannas av: Wenche Hermansen KORt; Mattias Säflund SNV; 

Henk te Kiefte KFSK; Ingela Arheden SV; Maj Holst Malmö; Håkan Smidvall SV; 

Veronika Andersson SO; Per-Ola Larsson NO. 
Medskick till gruppen: Titta på vad som finns nationellt t ex Angeredsmodellen. 

 

4. Vuxenutbildning 

Inom RegioVux-projektet som ägs av Skolverket och bemannas av bl a KFSK genomförs 

utbudskartläggning. 

 

 

6. Övrigt 

 

 I det ursprungliga underlaget för samverkansavtalet inom gymnasiesamverkan fanns en 

skrivning om att vi skall ha en permanent arbetsgrupp som arbetar med utbuds- och 

dimensioneringsfrågor. Givet kommande befolkningsutveckling ser vi ett behov av att 

diskutera om denna grupp skall återuppta arbetet? Gruppen förklarades vilande 2012-13. 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att beredningsgruppen diskuterar frågan. 

 

 Förslag om viss gemensam struktur för hörnmöten (Stefan Norrestam) 

Detta har diskuterats i SV. Vi efterlyser en struktur som gör att vissa frågor behandlas 

lika i alla hörn och att hörnens uppfattningar dokumenteras så att alla kan ta del av 

diskussionerna. Det är en fråga för hela FC-gruppen. 

Beredningsgruppen föreslår förvaltningschefsgruppen att vi använder oss av en 

gemensam mapp i Google Drive för detta ändamål. 

 

Beslutas 

-att Kommunförbundet Skåne undersöker möjligheten att upprätta en sådan gemensam 

struktur t ex i form av dagordning för gemensamma frågor, att diskutera vid hörnmötenas 

ordinarie tillfällen. 

 

 KFSK utgör valberedning till regionala samverkansrådets ordförande- och vice 

ordförandeposter. 

 

 Ordförande 2018 – Skåne nordost står i tur 

Mattias Olsson i Kristianstad är beredd att ta över ordförandeskapet och representerar 

därvid östra Skåne i den nya indelning vi nu arbetar efter. 

 

 

Lars-Inge Persson, Ystad kommun                                 Nils Pihlsgård, KFSK 

Ordförande                                                                      Sekreterare 


