
 

 

 
 

Dagordning nätverksmöte för Skaraborgs Kommunala 
Aktivitetsansvar, SKAA 21/9–22 
 

• Presentationsrunda. 
 

• Petras punkt;  
- Utbildning i Analysen har efterfrågats – STI är i nuläget 

överbelastade men kanske till våren. Hur önskar vi ha det då? 
Fysiskt eller digitalt? Helst fysiskt – kanske i samband med ett 
SKAA-möte? Petra försöker fixa med lathundar efterhand som 
frågor kommer in. Finns att hitta på hemsidan; Protokoll: 
Nätverket KAA (utbildningskaraborg.se) Lathundar: IKE för KAA 

(utbildningskaraborg.se) 
- Petra påminner om att vi behöver ”tagga” teamet i Teams för 

att det ska plinga till i våra system – taggar gör du genom att 
skriva @NätverketKAA.  

- Ohlins gymnasiet köper upp ytterligare skolor – kommande 
satsning är naturbruksprogram. Realgymnasiet i Skövde satsar 
också på Naturbruk.  

- Har hänt att det kommit in personer i systemet med dubbla 
personnummer – dessa kan Petra vara behjälpliga med att 
försöka rätta till.  
Hur ser det ut i kommunerna gällande ungdomar som ska söka 
till gymnasiet och som är i behov av en kod? Ser olika ut i 
kommunerna – flera använder SYV men för dem som inte har 
den kontakten så går det bra att beställa koder via Utbildning 
Skaraborg. Några är behjälpliga med ansökan andra hänvisas till 
SYV på IM eller Komvux. Vi diskuterar utbildningar och 
ansökningar – möjligheterna till att läsa t.ex. folkhögskola mot 
att kommunen betalar ersättning till skolan. Många kommuner 
skriver avtal med folkhögskolor och betalar för elevernas mat, 
material och busskort (om de är under 18 eller 20 år).  

https://www.utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/skaraborgs-natverk/natverket-kaa/
https://utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/ike/ike-for-kaa/
https://utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/ike/ike-for-kaa/


 

 

 
 

• Kostnadsfritt webbseminarium: Problematisk skolfrånvaro – från ströfrånvaro 

till hemmasittande - Psykologiakademin 
 

• Kostnadsfritt webbseminarium: Statistik om fullföljda studier i 
Västra Götaland: Nyhetsbrev från Västra Götalandsregionen (vgrnyhetsbrev.se)  

 

• Webbinarium: hur hjälper vi bäst unga som varken arbetar eller 
studerar: Riksförbundet Attention 7/12 8.30-9.30 Inbjudan webbinarium 

7/12: Hur hjälper vi bäst unga som varken arbetar eller studerar (attention.se) 
 

• Heldag under våren – med föreläsare eller handledning? Har vi 
funderat mer på detta?  
• Ia Lax Sundberg, psykolog och en av cheferna på Magelungen med inriktning mot 

hemmasittarprogrammet erbjuder digital handledning 

• Alexander Skytte, inspirationsföreläsning om NPF | Lärarfortbildning 
(lararfortbildning.se) – tillsammans med något annat nätverk?  

Hur tänker vi runt detta? Önskemål och behov av handledning 
finns. Många svåra ärenden som hanteras i KAA – upplevelse att 
KAA glöms av om man t.ex. jämför med EHT som ofta har 
regelbunden handledning. Skickar med önskemål om handledning 
för KAA till chefsgruppen! 
Kan vi hjälpa och stötta varandra? Vi besitter mycket kunskap och 
erfarenhet. Skicka med/anmäla ärenden inför SKAA-möten.  
Finns också stöttning att få från Skolverket: KAA, kommunernas 

aktivitetsansvar - stöd för verksamhetsutveckling och nätverksbyggande - Skolverket  
Något som vi kan göra tillsammans i nätverket?  

 

• KAA och Arbetsförmedlingen: hur jobbar vi med ”gemensamma” 
deltagare? Önskemål om möte med AF under våren – Ulla-Karin 
Carnevik – bjuda in till första träffen i vår.  

 
• Skolverket släpper statistik 7/12: Lämna uppgifter-Kommunernas 

aktivitetsansvar (scb.se) 

 

https://psykologiakademin.com/problematisk-skolfranvaro-fran-strofranvaro-till-hemmasittande/?link_id=hu2GAUNrkm
https://psykologiakademin.com/problematisk-skolfranvaro-fran-strofranvaro-till-hemmasittande/?link_id=hu2GAUNrkm
https://t.vgrnyhetsbrev.se/ov?mailing=55PVOL3G-U15BN7&m2u=55X3AH2L-55PVOL3G-1BAY1BZ3
https://machform.attention.se/view.php?id=292919
https://machform.attention.se/view.php?id=292919
https://www.lararfortbildning.se/grundskola/uppdrag/inspirera/alexander-skytte-pojken-med-extra-allt-hur-larare-kan-mota-adhd-och-autism
https://www.lararfortbildning.se/grundskola/uppdrag/inspirera/alexander-skytte-pojken-med-extra-allt-hur-larare-kan-mota-adhd-och-autism
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/kaa-kommunernas-aktivitetsansvar---stod-for-verksamhetsutveckling-och-natverksbyggande
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/kaa-kommunernas-aktivitetsansvar---stod-for-verksamhetsutveckling-och-natverksbyggande
https://www.scb.se/lamna-uppgifter/undersokningar/Kommunernas-aktivitetsansvar/
https://www.scb.se/lamna-uppgifter/undersokningar/Kommunernas-aktivitetsansvar/


 

 

• Om vi hinner: Case-arbete – gruppvis arbete med olika 
fallbeskrivningar: hur kodar vi? Uppföljning? Arbetssätt? 
Samverkan? Samordning?  

 
• Övriga frågor?  

Dispensansökan till Komvux – fler och fler avslag i Skövde.  
Yrkesutbildning – särskilda pengar som styr (statliga medel) och 
där kravet som finns är kopplat till ålder (ska fyllt 20 år).  
Söktrycket kan påverka.  
Särskilda skäl: leva ett ”vuxet liv” t.ex. bo i egen lägenhet, ha 
arbetat och bedöms vara mogen att klara av studierna. 
 
Tips om Samhall – varit och informerat om sin verksamhet – tar 
emot ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ska finnas 
diagnoser och kontakten ska gå via Arbetsförmedlingen. Bjuda in 
dem så de kan komma och fungera om sin verksamhet alternativet 
att bjuda in en SIUS som kan komma och berätta om vilka 
möjligheter som finns för unga med funktionsvariationer.  
 
Info om nytt EFS-projekt som är utlyst och kan sökas senast 20 
mars; Öka möjligheterna till ett inkluderande arbetsliv för alla i 
Västsverige.  
 
Hur kodar vi åtgärder i IKE?  
Diskussioner kring hur vi kodar och när vi kodar.  
Kontakt tas med Skolverket för en avstämning kring när åtgärd ska 
göras v.s. om det enbart ska göras ett kontakttillfälle.   

 
• SKAA-träff bokas in för våren 2023: 1/3 och 10/5 och förslagsvis 

bjuda in Skolverket 15/3.  
 

 


