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Dagordning 
Förvaltningschefskonferensen gy/vuxsamverkan 
 

Dag och tid: fredagen den 23 september 2016, klockan 14.00 – ca 15.30  

 

 

Ärendelista:  

1. Välkommen och minnesanteckningar från föregående möte 

 

2. Prioriterade områden  

- Information och marknadsföring  

 Rapport från informations- och marknadsföringsgruppen 

SYV-chattare. 

Processen att utse två personer från varje hörn att bemanna chatten fortgår, sydväst, 

nordväst klara, sydost och nordost pågående. Ev får släppa tanken på den delregionala 

representationen om det blir svårt i någon del av samverkansområdet. 

 

Utvärdering m Lund 

Lunds kommun gör en undersökning kring elevers val och vad de använder för 

informationskanaler inför sitt gymnasieval. Vi tar rygg på detta och får ta del av 

resultaten som kan vara nyttiga för vårt kunskapsunderlag kring elevers val. 

 

- Prisbild och kostnader  

 Rapport från IKE-gruppen  

Presentation av resultat och analys av undersökningen av kostnader för utbildningar 

och jämförelser mellan kommuner och över tid samt med riket och skolindex. Vi 

fortsätter med samma underlag årligen och diskuterar tillsammans orsaker och 

verkan. 

Se bilaga 

Landskrona har gjort en utredning om hur elever söker utbildning/skola/ort. Sänds ut 

inom kort för kännedom. 

 

4. Utvecklingsfrågor 

 Arbetsgrupp Gymnasiesärskolan (Ann-Sofie Nordh) 

Inget att rapportera i nuläget 

 Nyckeltal elever i andra kommuner (Uppdrag från FC-gruppen) 

Arbetsgruppen har haft ett möte och har inväntat systemuppdatering för att 

kunna ta fram användbart underlag. Arbetet fortsätter. 

 Arbetsgrupp IMSPR (Jens Jording) 

Datum för möte fastlagt 

 

5. Vuxenutbildning 



 RegioVux - samverkan regional vuxenutbildning, ett Skolverksprojekt med 

ESF 

Kommunförbundet Skåne får resureser motsvarande en halvtidstjänst för att 

stötta samverkan i Skåne och visa Skåne som ett föregångslän avseende 

samverkan. Även Göteborgsregionen är ett sådant område och tillsammans 

drar vi erfarenheter och utvecklar med andra län där samverkan inte är så 

utvecklad. 

 

6. Övrigt 

 Föreningen Norden – NEET´s-projekt inom School to Work, SKL´s 

flaggskeppsprojekt under EU´s Östersjöstrategi 

Kommunförbundet Skåne blir troligen den svenska ”handen” i ett 

samarbetsprojekt över tre år som baserat på en metastudie över vad som 

fungerar effektivt i arbetet med ungdomar som varken arbetar eller studerar. 

Vi kommer att ta fram utbildningar och metoder i ett östersjönätverk samt 

tillgängliggöra dessa för aktörer inom respektive land. 

 Specialdestinerade statsbidrag 

Oformlig hantering. Hur kan man göra staten uppmärksam på alla baksidor 

och svårigheter med hanteringen och administrationen kring det hela vilket 

gör systemet orättvist. 

 

Kommunförbundet Skåne kontaktar GR och KSL hur man ser på en 

gemensam skrivelse. 

 

 Om International Baccaleurial Career-related Programme (se bilagor) 

Malmö fått något defensiva besked angående IBCP från Skolverket vilket 

innebär att det inte kan anses vara riksrekryterande, i all fall inte inte just nu. 

Då Malmö planerar en start redan lå 2017/2018 kommer man inte hinna 

invänta en formell prövning av Skolverket, särskilt då man behöver gå ut med 

utbudet inom kort. Malmö skulle därför vilja undersöka möjligheten att 

samtliga kommuner inom samverkansområdet kan tänka sig att låta IBCP 

ingå inom ramen för samverkansavtalet.  

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att IBCP blir sökbart inom samverkan under samma villkor som övriga 

gymnasieutbildningar och detta fastställs i IKE-bilagan. 

 

 Förslag tydliggöra beslutsordning nästa möte inom all samverkan. 

Frågan tas upp kommande beredningsmöte. 

 

Mötesdatum 2017 

Fredag 17 februari 

Fredag 19 maj 

Fredag 22 september 

Gåsamiddag 9-10 november 

Fredag 24 november 
 

Ordförande    Jan-Åke Johansson 

Johan Holmqvist  KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 

Eslövs kommun 

    


