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Minnesanteckningar 
Förvaltningschefskonferensen 
 

Dag och tid: fredagen den 17 februari kl 13.00-15.30 

 

Förskola/grundskola m fl skolformer 
1. Sammanförande av överenskommelse och sammanfattning kopplat till 
samverkansavtalet som bilaga två.  

 Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att sammanföra de skilda dokumenten avseende samverkansavtalet till enhetlig 

bilaga samt att ha en bilaga som registrerar de beslut som tas löpande kring 

samverkansavtalet av förvaltningschefsgruppen.  

 

Gymnasie- och vuxfrågor 
1. Minnesanteckningar från föregående möte 

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna. 

 

2. Prioriterade områden  

- Information och marknadsföring  

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att ge Kommunförbundet Skåne i uppdrag att via sms-funktionen i 

antagningssystemet skicka ut en länk till en elevenkät om gymnasiekatalogen. 

 

- Prisbild och kostnader  
Inga aktuella ärenden 

 

 

3. Utvecklingsfrågor, rapport från arbetsgrupper 

 Arbetsgrupp Gymnasiesärskolan  

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att ge Gysärarbetsgruppen i uppdrag att föreslå hur samverkan kring 

gymnasiesärskolan kan utformas utifrån nuvarande förutsättningar, 

samt 

-att förhålla sig till om man ser att ett samverkansavtal för hela regionen kan tas fram 

eller om man i stället skall utgå från befintlig hörnsamverkan, där sådan finns 

och/eller bygga upp vid behov där det saknas. 
 

 

 

 

 

 



 Nyckeltal elever i andra kommuner  

Arbetsgruppen redovisar de siffror man tagit fram från exempelkommun. 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 
-att ge arbetsgruppen fortsatt uppdrag att utveckla nyckeltal för kvalitetsuppföljning. 

 

 

 Arbetsgrupp IMSPR  

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att ge arbetsgruppen i uppdrag att utforma hur och i vilka former vi kan utveckla 

samverkan inom IMSPR utifrån nedan identifierade områden. 

• Finns det behov av att identifiera regionala IMSPR-profiler med få elever från 

resp kommun? Vill vi ha ett ökat samarbete när det gäller IMSPR-elevernas 

skolgång? 

• Finns det behov av fortsatt fördjupat arbete med statistik som rör både 

kvantiteter och genomströmning? Behövs det då en arbetsgrupp som arbetar 

med att följa upp kvalitet och progression? 

• Stort samordningsbehov: – Hur tas alla goda exempel till vara? 

Erfarenhetsutbyten på konkret nivå, i hörnen, i samverkansregionen - 

nätverk? 
• Strategigruppen fortsatta uppdrag i förhållande till ev nystartade 

arbetsgrupper? Var sker återkoppling om det skapas arbetsgrupper?  

4. Vuxenutbildning 

 Regionalt yrkesvux i Skåne 

Återkoppling från möte med kommunrepresentanter från vuxenutbildning 

tillsammans med Region Skåne och Arbetsförmedling. Kommunförbundet Skåne och 

ovanstående organisationer inom Kompetenssamverkan Skåne arbetar för att 

samordna de underlag kommunerna enligt Yrkesvuxförordningen är ålagda att 

inhämta inför ansökan om platser. 

 

5. Övrigt 

 Statsbidragsenkäten, skrivelse, se bilaga 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att ställa sig bakom den med Göteborgsregionens kommunalförbund och 

Kommunförbundet Stockholms län gemensamt framtagna skrivelsen angående 
statsbidragshanteringen inom utbildningsområdet. 

 

 Delegationsordning antagning 

Kommuner kan ha behov av att se över delegationsordning i förhållande till 

antagningskanslier utifrån ändringar av organisation, nya antagningskanslier eller 

andra förändringar. 

 

 Information från möte med KORt och Småland sydost 

Sydostkommunerna i Blekinge och Småland har fått information om hur samverkan 

fungerar i Skåne/västra Blekinge samt vilka systemstöd vi har. 

 
 

Enligt uppdrag 

Jan-Åke Johansson 

Nils Pihlsgård 

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 
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