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Minnesanteckningar från 

förvaltningschefskonferensen den 25 november 

2016 
 

1. Utveckling av samverkan 
Familjen Helsingborg redovisade hur man i nordvästra hörnet organiserat sin 

samverkan inom skolområdet. 

 

2. Samverkansavtalet förskola/skola m.fl. skolformer 
 

 Mätning av elevströmmar 

 Resultatet av mätningen presenteras. Två kommuners svar saknas. Nils ska 

sammanställa och skicka ut för kännedom då samtliga svarat. 

 Förväntningar på beredningarnas och beredningarnas uppdrag 

 Frågan läggs över på den nybildade arbetsgrupp som ska titta på hur samverkan 

kan utvecklas. Gruppen ska bestå av representanter från de fyra hörnen samt 

ordförande i beredningarna för frsk/grsk, gy/vux samt FoU-skola. 

Sammankallande är Ann-Britt Wall Berséus. Se även punkt 1. 

 Ordförandefrågan 

 Ordförandeposten kommer att rotera mellan hörnen med början i sydväst och 

Inga-Britt Henriksson, Burlöv 

 Översyn av avtalet med bilagor och tillägg 

 Dokumenten upplevs av många som otydliga och ostrukturerade. Beredningen 

uppdras att se över hur de kan göras tydligare.   

  

3. Samverkansavtalet gy/vux 

Rapport från informations- och marknadsföringsgruppen 
Arbete med att förbereda en utvärdering av hur våra informationskanaler används vid 

valet till gymnasiet pågår. Enkäter och fokusgrupper. 

 

Bemanningen av SYV-chatten inför den nya organisationen ser ut att bli klar enligt 

plan.  

 

Diskussion kring huvudmän som vill delta i flera mässor och hur detta löses. Varje 

förfrågan hanteras i särskild ordning utifrån förutsättningar. Huvudprincip är att man 

tillhör ett område och presenteras på detta områdes mässa. 

Ett mäss-pm finns, kan laddas ner här, förenklad version skall tas fram. 

4. Rapport från IKE-gruppen 
Utgår då inga frågor har aktualiserats. 

 

http://kfsk.se/larandeocharbetsliv/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/Massdokument-gymnasiemassor.pdf
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5. Utvecklingsfrågor 
-Arbetsgrupp Gymnasiesärskolan (Ann-Sofie Nordh) 

Se bilaga utsänd med minnesanteckningar från beredningsgruppen. 

 

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

Henk redovisar siffror avseende genomströmning utifrån en kommuns folkbokförda 

ungdomar.  

 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

-att arbetsgruppen får fortsatt mandat att ta fram fler relevanta förslag till nyckeltal. 

 

Arbetsgrupp IMSPR (Jens Jording) 

Arbetsgruppen har haft sitt första möte. Diskussioner kring möjligheter att utveckla 

utbildningsformen gav ett antal uppslag att arbeta vidare kring. 

Uppmaning att ge förslag till gruppen, kontakta Jens Jording. 

 

6. Vuxenutbildning 
 Angående Yrkesvux med anledning av förordning 2016:937 

Hur påverkar det nya regelverket möjligheten att få statsbidrag för yrkesvux i och 

med att man måste samverka minst tre kommuner och dessutom erbjuda lika stor 

andel utbildning i egen finansiering som det man söker bidrag för?  

 

SKL har satt samman skrivelse som påtalar problematiken och att utbudet inom 

YrkesVux faktiskt kan komma att minska som följd av förordningen. Se bilaga. 

 

7.  Övrigt 
 Ordförande Gy/Vuxsamverkan 2017 

Skåne sydost tar ordförandeskapet 2017. 

 

 Beslutsordning inom samverkan alla skolformer 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

att förvaltningschefskonferensen är beslutande då den är sammankallad och att de 

närvarande utgör den beslutande församlingen. 

En förutsättning är att ärende för beslut beretts av beredningsgruppen och att det 

funnits möjlighet att i hörnkonstellationerna processa underlag för beslut. 

I trängande ärenden kan beslut fattas per capsulam (via epost, telefon eller dylikt) 

under förutsättning att alla kommuner fått möjlighet att yttra sig och att underlag 

sänts ut dessförinnan. 

 

 Ersättning från Migrationsverket till kommunerna för IMSPR-elever 

Frågor från några kommuner har föranlett fråga till Migrationsverket om deras 

rutiner för bidragsutbetalning ändrats. Så är inte fallet svarar de. Man betalar till den 

kommun som söker bidragen. Inget skäl finns att ändra våra tidigare beslut i frågan. 

 

 Statsbidragsenkät 

KFSK, GR och KSL genomför tillsammans en undersökning till respektive områdes 

förvaltningschefer kring den stora mängden statsbidrag och hanteringen av dessa 

och de resurser detta arbete tar. Sammanställning görs tidigt i januari och tas sedan 

till förvaltningschefskonferensen. 

 

 Konsekvens Sydskånska gyf 
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I och med att Sydskånska gymnnasieförbundet, som vi hämtade uppgifter från 

Skatteverket till hela samverkan via, har verket uppdaterat sina rutiner för 

beställning av uppgifter från deras system utifrån att man noterat att en huvudman 

inte kan stå som beställare för andra huvudmän. Nu måste varje kommun göra 

beställningarna och det är en omständlig process som riskerar att ställa oss utan de 

uppgifter vi behöver för att våra system skall fungera så som det är tänkt. 

Kommunförbundet Skåne diskuterar olika lösningar och återkommer i frågan.  

Det är av stor vikt att leverera efterfrågat underlag vid de tillfällen 

Kommunförbundet Skåne efterfrågar det för att inte riskera att systemen inte kan 

fungera fullt ut. 

 

 Övrigt 

IMSPR-utveckling 

Arbetsgruppen har identifierat att det finns behov enskilda kommuner inte kan lösa. 

Olika diskussioner i laget runt. Kan man ha olika IMSPR med profiler? 

Hur kan vi lösa det tillsammans?  

Arbetsgruppen tar gärna emot frågor och kan tillsätta sakfrågegrupper. 

 

Mötestider 2017 

Mötestider beredningsgruppen gy/vux 

Torsdag 2017-02-09 kl 15.00-17.00 

Torsdag 2017-04-27 kl 15.00-17.00 

Torsdag 2017-08-31 kl 15.00-17.00 

Torsdag 2017-11-09 kl 09.00-11.30 

 

Mötestider beredningsgruppen frsk/grsk 

Tisdagen den 31 januari 09.00-12.00 

Fler tider kommer. 

 
 

 

 

Ordförande gy/vux  Ordförande förskola/skola m.fl. skolformer 

 

Johan Holmqvist  Anders Grundberg 

Eslövs kommun  Landskrona kommun 

 

Jan-Åke Johansson 

Nils Pihlsgård 
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