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Minnesanteckningar 
förvaltningschefsgruppen  
 
Dag och tid: fredagen den 22 september 2017, kl 14.00.ca15.30 

Gasverksgatan 3 a, Lund, 2:a våningen. Parkering Västra stationstorget 7a,  

 

Ärendelista:  

1. Välkommen och minnesanteckningar från föregående möte 

Läggs till handlingarna. 

 

2. Prioriterade områden  

- Information och marknadsföring  

 Rapport från informations- och marknadsföringsgruppen 

Aktuella frågor: 

Redovisning av utvärdering av katalog genomfördes, se bilaga 

 

Ekonomi – nuvarande budget för info- och marknadsföringsarbetet har legat på 715 000 kr per år 

sedan 2012. Utifrån nuvarande nivå på arbetet räcker inte denna budget. 

Info och marknadsföringsgruppen föreslår förvaltningschefsgruppen 

-att årlig budget höjs från 715 000 kr till 1 000 000 kr och att detta diskuteras i ”hörnen” för 

beslut vid förvaltningschefskonferensen 24 november. 

 

 

Information om att friskolor söker elevers fullmakt att hantera deras gymnasieval-

Framtidsgymnasiet.  

Vi lyfter frågan till huvudmannen, dvs Academedia. 

 

- Prisbild och kostnader  

 Rapport från IKE-gruppen 

Inga mellanliggande möten och inga aktuella frågor. 

 

2. Utvecklingsfrågor, rapport från arbetsgrupper e dy 

Henk te Kiefte informerar om betyg i IKE-system; samordningsnummer; CSN-frånvarohämtning; 

GDPR och konsekvenser för oss. 

KFSK tillsammans m Storsthlm kommer att uppvakta CSN om att få tillgång till uppgift om elever 

med hög frånvaro. 

Det är viktigt att rapportera in gymnasiebetyg i IKE-systemet genom att ladda upp samma fil som 

man skickar till UHR. Skolverket håller samtidigt på med en nationell betygsdatabas, Henk te 

Kiefte sitter i referensgrupp kring detta arbete. I framtiden kan det leda till att vi kan hämta 

gymnasiebetyg från UHR vilket gör att skolorna inte behöver ladda upp betygen till IKE systemet. 
 
Diskussionen om samordningsnummer har fastnat på finansdepartementet. Rörigt nu med många 

TF-nummer och ingen koppling till personnummer. Viktigt att frågan löses. 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att ge KFSK i uppdrag att tillskriva departementet om behovet av att frågan löses. 

 

 

GDPR-General Data Protection Regulation, EU-förordning som ersätter PUL från maj 2018. 

Öppnar för stora skadeståndskravsmöjligheter, 2 % på omsättning om man fälls. Konsekvenser för 



Antagningssystem, KAA och kartverktyg? De flesta som arbetar i KAA-system saknar utbildning i 

PUL. KFSK tittar på utbildning för denna grupp. Antagningssystemet arbetar 6 kanslier i och är 

delaktiga i varandras underlag. Måste renodlas utifrån GDPR. Kartverktyget bör avidentifiera 

individer i systemet. Se bilaga ppt. 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att beredningsgruppen bereder fråga om vilka åtgärder som behövs för att hantera GDPR utifrån 

beskriven problematik. 

 

 

 Arbetsgrupp IMSPR  
Befintlig arbetsgrupp sammankallad. 

 

 Arbetsgrupp Gymnasiesärskolan  

Beredningsgruppen beslutar 

-att bjuda in ansvarig för gruppen till förvaltningschefsgruppen senare i höst. 

 

4. Vuxenutbildning 

Arbete pågår med att forma en utbildnings- och arbetsmarknadsplattform i Skåne i samarbete med 

Arbetsförmedlingen och Region Skåne. Bakomliggande skäl är bl a det nya regelverk som kom i 

samband med yrkesvuxförordningen hösten 2016 i vilket den regionala utvecklingsaktören 

(Region Skåne) och Arbetsförmedlingen nämns som organisationer som skall stötta med analys av 

arbetskraftsbehov etc. 

 

5. Övrigt 

 Uppföljning av frågan Utökning pga KAA och generationsväxling 

Förslag till beslut: utöka budget med 25% personalkostnad 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att budgeten utökas med 25 % personalkostnad. 

 

 

 Bemanning avtalsöversyn VFU-avtal 

Lunds universitet ny aktör. 

Bemanna en grupp med kommunala representanter tillsammans med lärosätena. 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att bemanningen löses vid Gåsamiddagen i samband med att representanter till övriga grupper 

utses. 

 

 

 KORt-representation (västra Blekinge) 

KFSK har dialog med ansvariga om ett mer aktivt deltagande. 

 

 Övrigt 

Fråga om att förhålla sig till ett regionalt SYV-perspektiv och att stärka den regionala 

vägledningen. 

Beredningsgruppen beslutar 

-att skicka frågan till Kommunförbundet Skånes arbetsmarknadsinformationsgrupp som leds av 

Nils Pihlsgård. 

 

 

Förväntansdokument avseende samverkan i utbildningsfrågor, utskickat via FoU Skola 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att dokumentet antas 

Se bilaga 

 

Mötestider 2017 

 

Torsdag 2017-11-09 kl 0900-1130, samma plats som Gåsamiddagsinternatet 

Ordförande, Lars-Inge Persson, Ystad kommun 

Minnesanteckningar, Jan-Åke Johansson 


