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• Nuläget – laget runt (hur har vi det).  
Inga större förändringar i verksamheterna runt i Skaraborg 
bortsett från en del nyrekryteringar i t.ex. Skara, Falköping och 
Töreboda – varmt välkomna till SKAA! 
Ett förtydligande från Ann-Sofie – hennes roll/titel är samordnare 
för KAA, kanske något för fler att ta med sig i arbetet med KAA?  
  

• Sara Holm – informerar om hennes arbete gällande rutiner för 
rapportering till hemkommun. Är förankrat i 

gymnasiechefsgruppen och även till SYV-nätverket. Upp till varje 
kommun att ha en rutin för hur arbetet ska fullföljas.  
Se bifogad fil.  
 

• Moa Mannesson, Sara Holm, Linda Svensson och Caroline Lidsund 
är en arbetsgrupp som jobbar med en KAA-handbok. (En del av 
projektet – En skola för Alla)  

Önskemål om korrekturläsare; Gullspång, Götene och Töreboda 
gör detta.  
Samsyn kring kodning är svår – hur tänker vi t.ex. kring kodning 
gällande;  

o Värnplikt – majoriteten kodar; andra studier. 
o Föräldraledighet – majoriteten kodar; annan sysselsättning.  
o Ungdomar som ej vill ha kontakt – enstaka samtal kodar en 

del, andra lägger inte in någon åtgärd utan skriver enbart i 
kontakttillfällen. 

o Ungdomar som ej kan delta i aktivitet – för flertalet handlar 
det om koden i åtgärd via annan aktör. 



o Ungdomar som vistas utomlands för studier – 
gymnasiestudier ska plockas bort ur IST (inte med i 
statistiken). Finns kod utlandsstudier.  

o Utlandsvistelse av annan orsak än studier – finns kod 
utlandsvistelse (ej studier).  

o Ungdom som finns inom t.ex kriminalvården, LVU:ad, inom 
habilitering, BUP – majoriteten kodar; annan aktör. 

o Då ungdomen på listan uppger att denne är i arbete – 
majoriteten kodar; enstaka samtal och skriver in i 
kontakttillfälle att personen är i arbete. 

o Familjehemsplacerad ungdom, som är placerad i annan 
kommun men fortfarande folkbokförd i hemkommun – 
kodar; annan aktör. Diskussion att det är placerande 
kommunens ansvar tillsammans med mottagande 
”familjehem”. Finns ett önskemål från många om att det ska 
finnas någon form av samverkan.  

  

• Skolverkets KAA-konferens 6/11, 7/11 och 13/11 – fullbokat just 
nu men troligtvis kommer ytterligare datum att släppas. Några 
anmält sig, några står på kö.  
 

• Regionsövergripande KAA-nätverksträff 3/10 i Uddevalla, program 
och anmälan finns: https://utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/projekt/en-

skola-for-alla/regionovergripande-kaa-natversktraff/anmalan-kaa-natverkstraff/ 
 

• IST-körningar – körs inget mellan 1/6 till 1/9.  
Önskemål – körning precis innan skolavslutning samt tidigare i 
augusti?  

 

• Från föregående möte – återkoppling från ”studiebesök” hos IM-
nätverket samt SYV-nätverket 

SYV-nätverket – gick inte riktigt som tänkt, upplevelsen var att det 
fanns ett visst motstånd i samverkan. Emma som sitter med i 
nätverkets sammankallande funktion har KAA med sig i åtanke vid 
tänkbara gemensamma beröringspunkter.   

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iAanG-0007qq-61&i=57e1b682&c=nq0zVW2Hc4-ypSPzCDJ3sMPJ3RPUg_4kDzwuPNfC50cclNwlczDhfkE53A9rpJ02ryrfjOon8mAXWwOvT61ic6Cyq_xqt7zsCBgavd2AGIN74Z8r82L8bw6xMXwXApESaak7VN8YF3uOvAgCTdZML-crV3i6xdIbAoDxTpJ806uWPWzqN-VgDkQOgnREJe4KMTazlQiWhY4-0LOuzIP_AJUQuAbYo1j2EAzO1NTmb15DvI3ZW9TRPvMlCe0f7woF6vGrBxsZSRlnASp1I_RLTBOSvpAX12qNJt3xqJepyfbIJP5BBWUGPcH35KnA2w0JjSmA7rU3HjNWyzrPOAixk2GVR9oLShcWYIsTSiTwyGmX6Q6mmbO0A0vdySX3Oc8U
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iAanG-0007qq-61&i=57e1b682&c=nq0zVW2Hc4-ypSPzCDJ3sMPJ3RPUg_4kDzwuPNfC50cclNwlczDhfkE53A9rpJ02ryrfjOon8mAXWwOvT61ic6Cyq_xqt7zsCBgavd2AGIN74Z8r82L8bw6xMXwXApESaak7VN8YF3uOvAgCTdZML-crV3i6xdIbAoDxTpJ806uWPWzqN-VgDkQOgnREJe4KMTazlQiWhY4-0LOuzIP_AJUQuAbYo1j2EAzO1NTmb15DvI3ZW9TRPvMlCe0f7woF6vGrBxsZSRlnASp1I_RLTBOSvpAX12qNJt3xqJepyfbIJP5BBWUGPcH35KnA2w0JjSmA7rU3HjNWyzrPOAixk2GVR9oLShcWYIsTSiTwyGmX6Q6mmbO0A0vdySX3Oc8U


IM-nätverket – gick bra, lämnade information om KAA. Blir det 
någon fortsättning? Maria tar det med sig frågan till IM-nätverket; 
om det finns någon önskan om fortsättning? 

 

• Övriga frågor?  
Önskemål om ett ”enklare informationsblad” om KAA. Finns ett 

sådant så tipsa gärna! 
 
Fråga kring rapportering till KAA när elever går ut med studiebevis 
– önskemål om att skolor återrapporterar till betalande 
hemkommun. Efterföljande diskussion utifrån Saras presentation 
om rutiner för återrapportering till hemkommun.  
 
Diskussion kring bekymret med elever som precis klarar sina betyg 

från grundskolan. Ska återkoppling ske till berörd grundskola? 
 
Försäkringar för praktikanter – för flertalet ingår det i kommunens 
allmänna försäkring för barn, unga och elever. Andra har det via 

kommunens arbetsmarknadsenhet.  
  
Ersättning för praktikanter – ser olika ut, några kommuner 
erbjuder praktikersättning motsvarande CSN (1250kr). 
Utbetalning och finansiering av detta är olika för kommunerna. 
Likaså åldersaspekten, vissa kommuner har 16-18 är, andra har 
16-20 år. En del kommuner hänvisar till ekonomiskt bistånd, 

försäkringskassan och arbetsförmedling.  
 

• Nästa SKAA är den 20/11 i Lidköping.  
Adress; Sockerbruksgatan 1, entréplan.  
 
 

 
 


