
 

 

 
 

Protokoll DIGITALT nätverksmöte för Skaraborgs Kommunala 
Aktivitetsansvar, SKAA  
 
Onsdagen den 3/2 mellan kl. ca 13:00-15:30 
 
Program: 

• Nuläget – laget runt!?  
Gullspång; fått ganska många avhopp i år 1. Orsak oklar men fler än vanligt. 
Katarina går i pension i vår (ha de ljuvligt!) och Emma går på 
föräldraledighet till sommaren. Oklart hur det ser ut med ersättare. 
Skövde; Håller på för fullt med ”Jobb för unga”, 96 sökande till 100 
platser/år som under två år kan kombinera studier/arbeta. Många 
kvalificerade ungdomar som söker p.g.a. tuff arbetsmarknad. Kommer 
kanske få mer stöttning av en kvinna som arbetar på AME och är intresserad 
av KAA-uppdraget. Ska titta på en handlingsplan.  
Karlsborg; inte hänt så mycket nytt sedan förra mötet. Ytterligare avhopp, 
för tillfället mycket tjejer som hoppar av. Dåligt mående, socialt. Inte 
flaggats för tidigare men dyker upp nu.  
Lidköping; har flyttat till nya lokaler på Campus. Har en oro kring hur vi ska 
kunna bedriva vår verksamhet på ett redan trångbott Campus. Ser också en 
del avhopp utifrån distansstudierna. Lyckat med förlängda feriepraktiken – 
hälften fick jobb (4 av 8).  
Mariestad; otroligt få avhopp eller studieplaner. Har de valt rätt? Eller 
stannar de kvar på sina program trots att det kanske inte går så bra? De som 
går ut med studiebevis läser antingen vidare eller arbetar. En grupp 
ungdomar som det är tufft för i Mariestad.  
Grästorp; Hanna inte med idag! 
Skara; ny kollega – Therese (lärare) – välkommen! Hade en förhoppning om 
att få erbjuda fortsatt praktik utifrån höstens förlängda feriepraktik men det 
finns i nuläget inte. Försöker kämpa på i tiderna som råder, jobbar mycket 
hemifrån. Många ungdomar som inte mår bra utifrån rådande situation, 
försöker jobba förebyggande.   
Tibro; få avhopp, gått i mål med förlängda feriepraktiken ”jobb för unga” – 
lyckad åtgärd. Fördelaktigt och positivt att också kunnat träffa dessa 
ungdomar.  



 

 

Vara; inte hänt så mycket, fokus på att få tag i dem som finns på listan. Hade 
6-7 stycken i ”unga jobb” i höstas – bra samarbete med AME.   
Essunga: rätt många unga nu 03.or och 04:or, en del av de äldre kommit in 
på folkhögskola.  
Hjo; inget avhopp sedan senaste mötet, ny chef som sett till att det finns 
budget för praktikersättning motsvarande CSN. Juristen kikat på 
praktikavtal.  
Petra IST; första ansökningsperioden är stängd nu. Förfrågan gått ut om det 
behövdes en förlängning, flesta inte ansett detta. Inte hunnit analysera 
statistiken. Fråga: färre elever som sökt till de olika skolorna? Svar: mindre 
årskullar? Risk att skolorna kommer minska sina program och därmed 
utlämna en del elever som inte når upp till antagningspoängen. Diskussion 
utifrån IMV och IMY-platser, många SYV vill avvakta med att presentera 
denna ”lösning” till i slutet av omvalsperioden.  
Götene; inga nyheter sedan senast mer än att Sofia är hänvisad till att 
arbeta hemma och får inte träffa någon fysiskt (enbart digitala möten) , 
tråkig arbetssituation.  
Falköping; inte så mycket att erbjuda för tillfället utifrån rådande pandemi. 
Försöker jobba på och hålla kontakten med ungdomarna. Under våren 
kommer en hopslagning ske mellan Stöd & försörjning och AMC, vilket Sofia 
tror kommer vara bra för målgruppen inom KAA. 
Tidaholm – jobbar för fullt med de ungdomar som finns på listan, några få 
avhopp men dessa har gått ut i praktik, också fått igenom praktikersättning 
motsvarande CSN. Vill få lite input från andra kommuner – göra studiebesök 
så småningom. 
 

• SCB-statistiken 
Återrapporten – logga in igen och ta del av. Någon som kikat på detta? 
Några som gjort det och inte riktigt känner igen siffrorna. Ex. vetskap om 
att KAA haft kontakt med alla men ändå rapporterades att det fanns 
personer som inte fått kontakt. Flera kommuner som drabbats av detta – 
vad är det som felar? Vår redovisning, det vi skickar in?  
Kan vi ha en gemensam systemutbildning igen? Det är möjligt – diskutera 
längre fram. Försöka göra likvärdigt!? 
Är det de ungdomar som ”studsar” i systemet som kan vara en 
bidragande faktor till varför det felkodas så?  
Någon mer som har systemet Accorda där SCB:s statistikverktyg är 
integrerat? Finns i Skövde också men bara Tibro som använder det 
kontinuerligt. 
 
  



 

 

• Arbetssätt under pandemin: 
Ser olika ut i kommunerna; vissa kommuner får träffa deltagare och 
andra kommuner är det blankt nej till att träffas (möjligtvis utomhus).  
 

• Feriepraktik sommaren 2021 – Götenes goda avsikter: fler platser och 
utöka åldersperspektivet till att fler inom KAA ska ingå. Också fokus på 
arbeten utomhus! Ex. jobb på Kinnekulle med att utrota invasiva växter, 
fixa på idrottsplatser och hos föreningar, köra ut böcker från biblioteket 
mm. Någon idé om stämma av med handels om att kanske kunna köra ut 
varor? Söka pengar hos Kommunstyrelsen och Länsstyrelsen.  
KAA-ungdomar prioriteras inom vissa kommuner. Olika hur det ser ut 
med ”sommarjobb”/feriepraktik i de olika kommunerna; åldersmässigt.  
I Skara finns en tanke om att erbjuda halvdagar med 
”självledarskap/ledarskapsutbildning” och andra halvan i arbete = 
dubbelt så många platser.  
 

• Går ”Rapportering hemkommun” även ut till folkhögskolor eller vad 
tänker vi runt detta? Tror inte att det går ut. Byggt på lag utifrån 
gymnasieskola, inte folkhögskolor. Kan skicka ut och be om detta men 
inget tvingande. Göra det gemensamt i Skaraborg? Informationsbrev? 
En elevgrupp vi ska ha koll på – i t.ex. Falköpings kommun så finns ett 
gott samarbete med folkhögskolorna, avtal skrivs och KAA är involverade 
i detta – följer upp varje termin. Sofia H skickar ut en mall på vad de 
använder för avtal i Falköping. Fundera på till nästa möte om någon inom 
SKAA vill vara delaktig i att informera folkhögskolorna.   

 

• Analysredskapet i IKT – någon annan som upplever bekymmer med 
detta? Kunna vara hjälpta av att lätt ta fram statistik. Behöver vi en 
lathund? Eva på Utbildning Skaraborg kan vara behjälplig med detta men 
vill ha en ”fokusgrupp”. Frivilliga; Ann-Sofie, Caroline, Sofia H. 
Kommer inte åt den just nu p.g.a. vilken webbläsare man har, fått en 
instruktion som gör att man kan kringgå detta – Petra mailar ut denna.   
 

• Övriga frågor?  
Finns det några kommuner som har typ ”studiestuga” för stöttning i 
studierna? 
Lidköping: ”KAA-skolgrupp”; en eftermiddag i veckan i samverkan med 
IM. Lärarna tar fram material och även rättar detta.  
Skara: Therese som lärare erbjuder studiestöd, i nära samarbete med IM 
+ grundskolan.  



 

 

 
Läsa på Komvux: svårt i vissa kommuner, andra kommuner är lättare att 
få in på teoretiska kurser – yrkesvux svårare (fullt). Resonemang: ska inte 
använda sig av annat än gymnasiestudier i åldersgruppen?  

 
 

• Nästa SKAA-träff: 28/4 13.00-15.00 – sannolikt digitalt.    
 

 

 


