
 

 

 
 

Protokoll DIGITALT nätverksmöte för Skaraborgs Kommunala 
Aktivitetsansvar, SKAA  
 
Onsdagen den 2/12 mellan kl. ca 13:00-15:30 
 
Program: 

• Nuläget – laget runt!?  
Gullspång; kommer in många ärenden som hoppar av. Katarina ska gå i 
pension till våren, oklart hur det blir organisationsmässigt efter det.  
Skövde; Fått möjlighet till att förlänga ”Unga jobb” under två år och 
kombinera studier/arbeta. 
Karlsborg; också flera avhopp, för tillfället mycket tjejer som hoppar av. 
Dåligt mående, socialt. Inte flaggats för tidigare men dyker upp nu.  
Lidköping; kommer att flytta efter årsskiftet och från 1/7-21 tillhöra AME. 
Har en oro kring hur vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett redan 
trångbott Campus. Ser också en del avhopp utifrån distansstudierna.  
Mariestad; få avhopp, tipsar om MUCF:s dragning som varit under 
förmiddagen där de bl.a. föreslår att förlänga KAA till 24 år.  
Grästorp; ganska mycket ”som vanligt”, är på plats och träffar ungdomar.  
Skara; ser ingen ökning i nuläget. Är också på plats och jobbar på. Stångas 
en del med politikerna – känns inte som en prioriterad grupp i Skara.  
Tibro; nytt team – fungerar bra, en bra kombination av yrkesroller. Varvar 
att vara på plats och jobba hemifrån, som för så många andra frustrerande 
med pandemin och begränsningarna det innebär.  
Vara; inga distansstudier i Vara, fått tag i en del via brev, försöker få tag i 
alla.   
Essunga; inte mycket nytt.  
Hjo; rullar på, inte så mycket avhopp, fått tag i de flesta på listan.  
Petra IST; förbereder för antagningen, webben öppnar 7/1. Nya E-tjänster; 
fri kvot i Engelska och Sent omval – eleven loggar in med eget BankID. 
Götene; avhopp från nationella program och även varningar om att elever 
har hög frånvaro och är på ”gång att hoppa av”.  
Falköping; en del avhopp. Jobbar på med ”jobb till unga” – 16 stycken ute 
nu – höstens positiva del. Finns inte så mycket att erbjuda just nu. Några 
som ska börja folkhögskola nu. Upplever att samarbetet blivit sämre med 
Arbetsförmedlingen och även med socialtjänsten.     



 

 

 
• Målen i KAA:s uppdragsbeskrivning som nu är antagen i chefsgruppen (se 

bilaga). 
Diskussion kring hur vi ska arbeta mot målen. Diskussioner förs i de olika 
nätverken kring samma mål, Maria A och Anna D sitter i fler nätverk och kan 
då bevaka KAA:s intressen i detta. Ta ett gemensamt ansvar för att jobba 
mot målen och att höras och synas i de olika nätverken.  
Referensgrupp; Helena, Skara och Johan, Vara har lottats att vara med.  
 

• Susanne Sandgren – Fullföljda studier-minska avhopp. Lite kortare 
information idag utifrån förhoppningen om att få komma tillbaka vid senare 
tillfällen och fördjupa detta arbete.  
Susanne kommer vara projektledare för projektet ”Fullföljda studier 
Skaraborg 2.0” – ett 1-årigt projekt. Se bilaga.  
Gjorts flera satsningar för att elever ska fullfölja sina studier genom bl.a. 
förebyggande arbete. Nu undersöka vad som blir nästa steg. Önskar komma 
ut i de olika nätverken och dels informera om det som redan gjorts dels 
samla in kunskap kring vilka behov som bl.a. vi i SKAA-nätverket ser samt ta 
del av goda erfarenheter och metoder.  
Kommentarer; skönt att se att det ges tid för reflektion! Att dela med sig av 
kunskaper och det som redan gjorts. Vikten av att se vilka förutsättningar 
som finns i de olika kommunerna.  
 
Framåt; Johan och Helena kommer att få information om hur det ser ut 
efter fredag.  
Två workshops kommer att hållas under våren 2021 och ytterligare två efter 
sommaren.  
 

• Camilla Stenson – IMprove 

Projekt inom Skaraborgs kommunalförbund. Är i genomförandefas just nu i 
fyra olika projekt. Se bilaga.  
 

• IST – stående punkt. (Felkörningslistan – som rapporteras till SCB).  
Tips från Petra, se bilaga.  
 

• Jobb för unga/förlängd feriepraktik – hur har det gått? 

Falköping - 16 stycken i kommunjobb, finns en plan framåt också (inte 
fortsatt praktik men annan planering). 55kr/timmen. Svårt att få ihop 
antalet ungdomar men har kämpat med det.  



 

 

Götene - 61kr/timmen. Finns det diskussioner kring fortsättning men med 
praktikersättningen a 1250kr/månad. Diskussionen finns i Gullspång. Oro 
finns för att det inte blir någon fortsättning.  
Skövde - ser stora vinster i detta – växt måendemässigt och i självförtroende 
samt hittat motivation till studier.  
Lidköping - har ute 9 stycken i förlängd feriepraktik, 68kr/timmen plus 
personalomkostnader. Varit en del administrativt strul.  
Tibro - tre månader för 13 personer med avtalsenlig lön. Väldigt positivt. 
Mycket som skulle falla på plats rent administrativt.  
 

 

• Unga flickor som skickas utomlands?  
Ett bekymmer utifrån att skolplikten inte längre finns. Finns det några tips 
kring bra samverkan? Verkar inte finnas något utarbetat koncept i någon 
kommun mer än att anmälan görs till socialtjänsten utifrån oro. Bekymmer 
också när de kommer tillbaks och är gifta, är de under 18 år så är det inte 
lagligt.  

 

• Övriga frågor? 

Funderingen kring att höja åldern till 24 år – vart finns denna info? MUCF 
har pratat om det under förmiddagen. Går att se på deras hemsida under 
två veckor till.  
 
MUCF - dagarna 2020 | MUCF 
 
Unga utanför arbetsmarknaden | MUCF 
 

 

• SKAA-träffar 2021: 
Förslag: 3/2, 28/4, 29/9 och 24/11  

 
 

https://www.mucf.se/mucf-dagarna
https://www.mucf.se/unga-utanfor-arbetsmarknaden

