
 
 
 

Protokoll nätverksmöte för Skaraborgs Kommunala Aktivitetsansvar 
20/11 - 19 
 

• Nuläget – laget runt (uppdrag/tjänster) – inget nytt bortsett 
från att vi hälsar Sofia Hammarstrand välkommen tillbaka till 
KAA-nätverket.  

 

• Moa Mannesson har utifrån att ha besökt Skolverkets KAA-
konferens ett förslag att arrangera ett möte med Skolverket för 
att ta del av deras kunskap om KAA. Förslag 19/2 alternativt 
26/2 – som också blir första KAA-mötet för året.   
Skolverkets KAA-konferens övrigt: 
Kompakt information i PP-presentationer. Bra länkar, info om 
medel som finns att söka, exempel på stöd att få, vikten av 
nätverkande och förebyggande arbete. Angelägna om att det 

ska komma till ett bättre samarbete med socialtjänsten. Moa 
och Helena delar med sig av informationen när den kommer.    
 

• Moa Mannesson/Sara Holm/Linda Svensson och Caroline 
Lidsund – Handboken såhär långt. Se bifogad PP.  
Förslag att den revideras av SKAA och beslutas av 

skolchefsgruppen varje år.  
 

• Maria, skolschefsrepresentant: det kommer att komma uppdrag 
från skolchefsgruppen så småningom. Hon har medvetet hållit 
på detta lite utifrån bl.a. det pågående arbetet med handboken.  
 

• Regionsövergripande KAA-nätverksträff 3/10 – återkoppling: 
Överlag en känsla av att det fungerar väl i Skaraborg i 
jämförelse med många andra kommuner/nätverk. Prat om det 



förebyggande arbetet och kartläggning av aktörer inom 
kommunerna som kommer i kontakt med KAA-deltagare.  
 

• Kalender – lägga ut datum/veckor för en ”termin” på 
Gymnasium Skaraborgs hemsida, inbokade träffar 2020: 
 

19/2 alt 26/2 tillsammans med Skolverket i Skövde 
22/4 – förmiddag 9.00-12.00 i Skövde. 
23/9 – eftermiddag 13.15-16.00 
25/11 – eftermiddag 13.15-16.00 
 

• ”Studier inom KAA”?  
Diskussion gällande att få gymnasiebehörighet/ 
grundskolebetyg, en prövning kan göras mot grundskolan, det 
kan grundskolan aldrig neka. Särskild prövning – för att få ett E. 
 

• Moa Mannesson – enkätundersökning utifrån En skola för alla 
(ca 10 minuter). 

 

• Frida Johansen – ”Upplevelsebaserad vägledning i Skaraborg” 
och ”Jobbcirkus”. 

 

• Övriga frågor; praktikersättning – vilka kommuner har?  
Finns det någon sammanställning över det?  
 
IST – Petra har försökt tidigarelägga körningen, går inte förrän 
efter 30/8 men däremot senarelägga dem på sommaren.  
IB lämnar också info om vilka som får diplom som Petra sedan 

vidarebefordrar.   
 

 


