
  
 

 

 

Kommunförbundet Skåne 

Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund 

Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700 

 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 
-att vi inom samverkansområdet ser vistelsekommunen som ansvarig för skolgång 
för de ungdomar som saknar folkbokföringsadress. (Definition: 
Vistelsekommunen är den kommun där den unge har sin stadigvarande 
vistelse/bor). Vistelsekommunen har ansvar för att erbjuda gymnasial utbildning, 
oftast i form av introduktionsprogram-språk. Vistelsekommunen bekostar 
utbildningen och eftersöker statsbidrag för densamma. Vad gäller lag om elevresor 
och rätt till resa mellan skola – boende ansvarar och finansierar respektive 
vistelsekommun. 

 

     2016-05-13 
Jan-Åke Johansson  
0728-85 48 26 

 
 
 

Minnesanteckningar 

Förvaltningschefsgruppen för gy-/vuxsamverkan  
 
Dag och tid: fredagen den 13 maj 2016, klockan 14.00 – ca 15.30  
Plats: Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3a, 2 vån, Lund 
 

1. Välkommen och minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna 
 

2. Prioriterade områden  

– Information och marknadsföring  
– Rapport från informations- och marknadsföringsgruppen 
SYV-chattsorganisation 
Kravprofil framtagen till hjälp för hörnen/Malmö för att ta fram de två studie- och 
yrkesvägledare per hörn/Malmö som behövs till denna organisation, inalles 12 st. 
Kravprofil, se bilaga. 
 

– Prisbild och kostnader  
– Rapport från IKE-gruppen  
Uppdrag från förvaltningschefskonferensen; -att jämföra prisutveckling på gy-utbildningar med skolindex 
och analysera de utbildningar som kostnadsmässigt sticker ut inom samverkansområdet. 
Underlaget tas upp för djupare diskussion första fc-konferens i höst. 
Se uppdaterad bilaga. 
 
– Tidigare beslut avseende vistelsekommun/skolkommun behöver förtydligas 
Förvaltningschefsgruppen beslutar 
-att formuleringen korrigeras och förtydligas enligt nedan samt införs i IKE-bilagan i 
avtalet kring fritt sök. 
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Förvaltningschefsgruppen beslutar 
-att samma formulering även gäller kring samverkan förskola, skola m.fl. skolformer. 
 
Förvaltningschefsgruppen beslutar 
-att ställa samman ett underlagsdokument med information för att bilägga till andra 
kommuner om vårt ställningstagande. Både för samverkan gymnasiet och förskola/skola 
m.fl. skolformer. 
 
Förvaltningschefsgruppen beslutar 
-att under förutsättning att kommunerna är överens om att skolgången fortsätter på samma 
skola efter eventuell flytt av bostad gäller anordnarkommunens pris.  
 
Anm.: Eleven har rätt att avsluta påbörjad utbildning, för IMSPR styrs detta av planen för 
utbildningen vilken i praktik är både ett- och tvååriga. 
 

3. Utvecklingsfrågor 
– Arbetsgrupp Gymnasiesärskolan (Ann-Sofie Nordh) 
Pågående. 
 
– Nyckeltal elever i andra kommuner (Uppdrag från FC-gruppen) 
Vilka nyckeltal? 
Beredningsgruppen beslutar 
-att en särskild arbetsgrupp tillsätts. Jan-Åke och Henk ansvarar för att bemanna gruppen. 
Skall sammankallas inom kort. 
 
– Arbetsgrupp IMSPR (Jens Jording) 
Jens kallar till möte med de anmälda så här långt. Första mötet diskuterar 
kommunrepresentation om strategisk nivå. 
 

4. Vuxenutbildning 
– Yrkes-sfi, avtal 
28 kommuner har i nuläget anmält att man deltar vilket innebär att projektet kommer att 
fortsätta, nu i Kommunförbundet Skånes regi, tillsammans med kommunerna som 
finansierar en projektledare och verksamhet. 
Fler kommuner på väg in. 
 

5. Övrigt 
– Samverkan KORt (Karlshamn, Olofström, Ronneby-tillsammans) 
KORt har meddelat att de har svårt att bemanna alla grupper kopplat till samverkan.  
Det är önskvärt att KORt deltar så aktivt som möjligt.  
Vi inleder en diskussion om att kunna delta via videolänk, Skype eller dylikt. 
 
– Skatteverket 
Man har nu efter en juridisk genomlysning ändrat sig såtillvida att man anser att varje 
kommun skall skriva enskilda avtal med Skatteverket om beställning av de personuppgifter 
vi behöver i elevsystemet IKE. Henk te Kiefte meddelar kommunernas kontaktpersoner 
om nya rutiner. 
 



  

Kommunförbundet Skåne  3(3) 

 
 
Informationen något oklar för närvarande, Henk undersöker och rapporterar till 
förvaltningschefsgruppen. 
 
– Betyg 
Det finns i många avseende behov av att få tillgång till elevers betyg, både grundskolebetyg 
och gymnasiebetyg. T ex för KAA eller när skolor ska göra antagning vid senare tillfälle. 
Förvaltningschefsgruppen beslutar 
-att en modul till systemet för detta behov anskaffas till en kostnad av 135 000 kr årligen. 
Se bilaga för utförlig beskrivning. 
 
Mötestider 2016 
Fredagen den 23 september 
Torsdagen och fredagen den 10-11 november (lunch-lunch) 
Fredagen den 25 november 
 
 
 
KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 
 
Johan Holmqvist 
Förvaltningschefsgruppen för gymnasie-/vuxensamverkan 
Ordförande 
 
 
Jan-Åke Johansson 
Avdelningschef/Strateg 
 


