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Minnesanteckningar 
Förvaltningschefsgrupp för gy/vuxsamverkan  
 

Dag och tid: torsdagen den 27 april kl 15.00-17.00 

Gasverksgatan 3 a, Lund, 4 våningen.  

 

 

1. Prioriterade områden  

- Information och marknadsföring  

 Rapport från informations- och marknadsföringsgruppen 

Enkätundersökning via sms kring gymnasiekatalogen pågår - rapport efter sommaren. 

Mycket hög svarsfrekvens. 

Intervjuer i fokusgrupper kring elevernas användning av gymnasiekatalogen pågår i 

samarbete med Region Skåne. Frågor kring elevernas val ställs också vid dessa 

tillfällen. Fokusgruppsintervjuerna genomförs i följande kommuner: Ystad, Sjöbo, 

Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Olofström. 

 

Budgeten för arbetet med Skanegy har inte förändrats på fem år och arbetsgruppen 

flaggar härmed för en diskussion under hösten kring eventuellt utökad budget. 

 

SYV-chatten enligt det nya upplägget med en fast grupp av SYV som alltid bemannar 

chatten fungerar bra enligt de som utför uppdraget.  

En BRIS-utbildning är genomförd för denna grupp som kompetensutveckling. 

 

Informations- och marknadsföringsgruppen arbetar för närvarande med att m hj av 

Region Skåne popularisera Utbildnings- och arbetsmarknadsprognosen 2025 och 

lägga den som en integrerad del i Skanegy. Syfte att ge en bild inom vilka områden 

arbetstillfällen finns och i förlängningen ge underlag till elever för väl underbyggda 

val. Region Skåne bekostar detta. 

 

- Prisbild och kostnader  

 Rapport från IKE-gruppen 

IKE-gruppen har ett stående uppdrag att ta fram en matris i vilken kostnaden för 

gymnasieprogram per kommunal huvudman visas och hur ökningen av kostnaden 

mot föregående år ser ut.  

 

Beredningsgruppen föreslår att ekonomerna i kommunerna får kommentera sina 

förändringar i de fall de utmärker sig på något vis. 

 

 

 

 

 



2. Utvecklingsfrågor, rapport från arbetsgrupper 

 Arbetsgrupp Gymnasiesärskolan  

Gruppen har inte haft något möte sedan förra förvaltningschefsmötet. Nästa 

möte i början av juni. 

 

 Nyckeltal elever i andra kommuner 

Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete och från sommaren när betyg kommer in i 

systemet kan ytterligare ett steg tas mot skarpare analys. Avvaktar med vidare 

arbete tills detta är möjlig. 

Nationell betygsdatabasdiskussion pågår 

 

 Kartverktyget i IKE-systemet 

Diskussion kring hur uppgifterna som presenteras i kartverktyget skall 

hanteras och med vilka eventuella begränsningar detta skall ske. 

Systemansvarige har påtalat för systemleverantören att det är olämpligt att 

personuppgifter visas i kartverktyget och att detta bör åtgärdas 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att systemansvarig tar fram ett förslag till rutiner för skapande av inloggning 

till systemet. För närvarande skapas inte inloggning till andra än 

tjänstepersoner i respektive kommun. 

 

(Diskussion om gemensamma riktlinjer för antagning och PUL-uppgifter. 

Behov av ställningstagande kring vem som får tillgång till olika uppgifter. 

Lika villkor och förutsättningar för fristående huvudmäns tillgång?) 

 

 Arbetsgrupp IMSPR och IM-samverkan i bred bemärkelse 

Gruppen träffas framöver endast en gång per termin, strategisk nivå. För 

erfarenhetsutbyte, FoU Skola tillfrågade om att organisera ett Teach-meet. 

Ta fram tänkbara områden för samarbete som t ex kartläggning av 

mottagning, hur göra i kommuner som inte har egen gymnasieverksamhet - 

bilda en arbetsgrupp kring detta; uppföljning och genomströmning, m m. 

 

Arbetsgruppsförslag – grupp som kan arbeta med uppföljning av kvalitet på 

IM. 

Förvaltningschefsgruppen föreslår 

-att Kommunförbundet Skåne sammankallar en grupp för att definiera 

uppdraget och precisera syfte och mål. 

 

Diskussion kring utveckling av samverkan. T ex icke-gymnasiekommuners 

möjligheter att erbjuda IMYRK-elever adekvat utbildning. Skyldighet finns 

men ingen praktisk möjlighet.  

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att ge beredningsgruppen i uppdrag att diskutera frågan. 

 

4. Vuxenutbildning 

 Regionalt yrkesvux i Skåne 

Kommunförbundet Skåne tillsammans med Arbetsförmedlingen Skåne och 

Region Skåne för samtal om hur man i samarbete kan stötta kommunerna 

med samverkan regionalt och delregionalt avseende bland annat analyser och 

andra åtgärder som kan vinna på ett regionalt samarbete. 



6. Övrigt 

 Utökning av personalresurs pga utökat uppdrag för kommunala 

aktivitetsansvaret.  

För närvarande sköts antagningssystem och IKE-system av en person och 

givet det utökade uppdraget med kommunala aktivitetsansvarets systemstöd 

räcker inte en heltid till. En annan aspekt är att det i nuläget endast är en 

person som arbetar i alla funktionerna vilket gör hanteringen sårbar. 

Beredningsgruppen föreslår förvaltningschefsgruppen 

-att i hörnen diskutera hur man ställer sig till utökad 25% personalkostnad för 

underlag till beslut i förvaltningschefskonferensen den 22 september. 

 

 Befolkningsutvecklingen i Skåne. Vem bygger en skola för 10 000 elever? 

KFSK har sänt ut en nedbrytning av Region Skånes senaste 

befolkningsprognos indelad i grupper som i huvudsak matchar 

skolformsindelningarna. 

 

 Utbildning för presidierna kring gymnasiets behov utifrån 

befolkningsutveckling m m. 

Diskussion kring utbildningsbehov för utbildningspresidierna kring olika 

aspekter av gymnasiesamverkan. Kommunförbundet Skåne tar fram ett 

förslag på innehåll. 

 

 Examensbevis för de elever som får sådant efter sommaren.  

Vi kan se att en del skolor troligen brister i att skicka in uppgift till UHR om 

elever som fått examensbevis efter ordinarie skolavslutning. Det är önskvärt 

att rutiner ses över när det gäller inlämning av uppgift om examensbevis till 

UHR efter ordinarie skolavslutning eftersom dessa elever annars ligger kvar 

under det Kommunala aktivitetsansvaret. 

 

 Förslag från regionala samverkansrådet – grupp för att revidera VFU-avtalet 

Beredningsgruppen föreslår förvaltningschefsgruppen 

-att hörnvis diskutera vilken bemanning som behövs i den arbetsgrupp som 

tillsammans med lärosätena skall titta över VFU-avtalet. 
 

 Remiss Skolkommissionen 7/8 

Medskick från regionala samverkansrådet att diskutera ev möjliga svar 

gemensamt i vissa frågor. 

 
Mötestider 2017 

Förvaltningschefskonferenser 

-Fredagen den 22 september kl 0830-ca 1500, Gasverksgatan 3a i Lund, 

Kommunförbundet Skåne 

-Torsdag och fredag 9-10 november, lunch till lunch Gåsainternat, Skåne nordväst 

arrangerar. 

-Fredagen den 24 november kl 0830-ca 1500, lokal meddelas med kallelse. 

 

Ordförande, Lars-Inge Persson, Ystad kommun 


