
 

 

 
 
 

Protokoll nätverksmöte för Skaraborgs Kommunala Aktivitetsansvar 
23/9 2020 
 

• Nuläget – laget runt (hur har vi det utifrån rådande pandemi).  
Skövde, Ann-Sofie bytt sektor – gemensamt fokus. Inom 
sektorn samlas alla projekt – nu nytt EFS-projekt som 
förhoppningsvis kommer få in några ungdomar. Nu äntligen 
släppt på att åter få ta emot besök.  
Falköping – IM-strukturerats om till det bättre, tydligare 
yrkesinriktning. Inte haft någon tydlig samverkansgrupp för 
målgruppen – nu är detta på g utifrån målgruppen UVAS (Unga 
som Varken Arbetar eller Studerar) med en chef från 
socialtjänsten som håller i detta.  
Tibro börjat vänja sig vid rådande situation, 4 stycken som 
jobbar med KAA (3 SYV + AME-handläggare), tagit ett omtag 
med handlingsplaner och rutiner.  
Mariestad märker inte av pandemin, nya rutiner – inte skriva in 
dem med behörighet på IM. Praktik utan ersättning – hoppas 
att det ändras.   
Essunga flyter på, saknar också möjligheten till studiebesök. 
Tidaholm ny representant – välkommen! Linda och Irene har nu 
enbart fokus på studier. Får överlämning just nu.  
Vara – ingen representant medverkade idag.  
Götene jättemånga med studiebevis på listan, fokus på förlängd 
feriepraktik, nytt sätt att arbeta med AME – de har anställt en 
coach som fokuserar på KAA-ungdomar.  
Grästorp liten kommun, hanterbar grupp, fått tänka nytt och 
vara uppfinningsrik, jobbar på med förlängda 
feriepraktikplatser.  



 

 

Gullspång svårt att få ut på praktik och studiebesök på t.ex. 
folkhögskolor o dyl. Inte så stort flöde på nya ungdomar. Håller 
på att uppdatera handlingsplanen.  
Hjo numera endast en tjänst, funkar bra – inte så stor kommun 
så blir hanterbart. 
Skara verksamheten varit igång, fått vara lite mer påhittig 
gällande praktikplatser, försöka skapa platser. Lovisa tyvärr 
avslutat sin tjänst – ny kollega i januari. Tredje chefen nu på ett 
år – hoppas kunna sätta rutiner och organisation nu. Mycket 
turbulens på IM – 50 nya elever, blivit en del avhopp.  
Töreboda ny representant – välkommen! Håller på att lära sig 
detta arbete. Ska samordna detta, avsatt en dag i veckan för 
KAA-arbete. 
Karlsborg – ingen representant medverkade idag. 
Lidköping har eventuellt en organisationsförändring på g? AME 
har flyttat över till Utbildningsförvaltningen och kommer att 
placeras på Campus där ev. även KAA kommer att placeras.   
 

• KAA:s uppdragsbeskrivning – ska uppdateras.  
Maria visar förslag utifrån IM:s uppdragsbeskrivning. Diskussion 
utifrån våra mål. Förslaget på detta kommer att skickas ut så 
snart det är färdigställt.  

 

• IKE/IST  
Petra informerar om Antagningskansliet, systemansvariga för 
IST/IKE och hemsidan – se bifogad PP.  
Kontakt: skaraborgike@skovde.se 
Petra vill ha information om elever på naturbruksgymnasierna 
skriver ut sig.  
Ser olika ut i kommunerna hur de kodar elever utanför 
Skaraborg. 
 

• Folkbokföringslagen - ungdomar folkbokför sig i andra 
kommuner för att gå utbildningar de inte kommer in på om de 
inte skriver sig där (utan vårdnadshavarna). Fredrik lyfte frågan 
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med skattemyndigheten - medvetna om det men gör inget med 
det. Fredrik ville lyfta detta för att medvetandegöra det.  
 

• Information från gymnasieskolor till hemkommunen om elever 
som gått ut med studiebevis. Det saknas information från t.ex. 
Svenljunga och Uddetorp, Music and production- Vara. Finns 
det fler skolor? 
 

• Jobb för unga/förlängd feriepraktik – hur har vi gjort i de olika 
kommunerna? 
15 personer i Skövde på kortare anställningar med månadslön 
på mellan 19 000 - 21 000kr/månaden. Även Tibro kör på denna 
linjen.  
Flertalet kommuner kör feriepraktik enligt 
sommarferiepraktiken.  
 

• Övriga frågor 
 

• Nästa SKAA-träff – 2/12 13.00-16.00 på Ung Arena i Lidköping 
OBS!!!  Ny tid och plats.  
Susanne Sandgren önskar komma och informera om fullföljda 
studier.  
Inbjudan kommer så småningom.  

 
 

 
 

 
 


