
 

 

 
 

Protokoll DIGITALT nätverksmöte för Skaraborgs Kommunala 
Aktivitetsansvar, SKAA 28 april 2021  
 
Program: 
• Marias punkt:  
      Två av uppdragen som gymnasiecheferna arbetar med.  

• Dimensionering av gymnasieskolan – ska alla utbildningar finnas överallt? Är inte 
alltid så att det finns så många lediga platser som det ser ut att finnas när 
ansökningsperioden öppnar. 
Utbildar vi till rätt saker: vad vill branschen ha? Industri behov av personal t.ex.  
Behöver synka att utbildningarna finns där branscherna finns.  
Tagit in även Vux i detta – de har lättare att ställa om utifrån utbildningsbehovet. 
Yrkeshögskoleutbildningar – inget samarbete i dagsläget och det behöver det göra, 
tittar närmare även på detta.  
STORT uppdrag och viktigt. Information till Kommunalförbundet där man bl.a. visat 
en sammanställning kring hur elevantalet ser ut i Skaraborg. Hur kan vi motivera och 
få elever att tänka om? SYV:s roll i detta.   

• Tilläggsuppdrag IM-alternativ – IM borde ha fler platser? Se bilaga.  
 
Vikten av att samverka mellan dessa två uppdrag!  
Diskussion kring detta och vilka möjligheter och hinder som finns. Handlar i mångt och 
mycket om politik och den processen som behöver komma till.   
I nuläget finns ingen tidsaspekt i detta.  
IMprove – en del av detta? Ta del av det arbetet som pågår kring detta.  

 
• Referensgrupp ”Uppdragsbeskrivning KAA” – hur går det? 

Haft ett inledande möte – ”lära känna varandra lite”, nytt möte i början av maj.  
 

• Petras punkt:  
Statistik för gymnasievalet? Petra visar att det finns att hitta här: 
Antagningsstatistik (utbildningskaraborg.se) 
Eller här:  
https://barnomsorg.skovde.se/Gymnasieintagning/stats.asp 
Kan inte se IMY eller IMV i denna statistik, får antagningsbesked när övriga får sitt.  
Omvalsperioden är öppen till 15/5. De som sökt i tid kommer att få platserna först.  
 
Programkatalogen går att beställa på hemsidan:  
Beställning programkataloger (utbildningskaraborg.se) 
 

https://utbildningskaraborg.se/sv/Nyheter/antagningsstatistik222/
https://barnomsorg.skovde.se/Gymnasieintagning/stats.asp
https://utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/aktuellt/bestallning-programkataloger/


 

 

Utbildning Skaraborg gör årligen en rapport/sammanställning kring hur det sett ut i 
Skaraborg under åren utifrån antagning m.m. Vill KAA ha med något i detta? Vad vill vi 
visa? Statistik är viktig för politiken så det kan helt klart vara av intresse. Bekymret är hur 
statistiken tas fram och hur den visas? Vad säger siffrorna?  
Idag kan det plockas fram statistik via analysen men i dagsläget visar den inte rätt saker 
men de håller att titta på nu tillsammans med IST. Är inte där ännu.  
Tar med oss denna frågeställning för vidare diskussion.  

 

• Fullföljda studier 2.0 Dialogmöte:  
4 maj efter kl.14 – förslag – detta datum! 

5 maj innan kl.12 
10 maj efter kl. 13 

 

• Ungdomsjobb 2021 Uppdrag till Arbetsförmedlingen om jobb för ungdomar - 
Regeringen.se 
Har alla kommuner kännedom om detta?  
Ser olika ut i kommunerna hur upplägget kommer att se ut.  
 

• Rusta och Matcha på AF – vad händer då? 
Nu sker allt digitalt och om de inte kan klara detta så riskerar de att skrivas ut. 
Ungdomarna inte riktigt medvetna om vad det är de tackar ja till.  
Om AF jobbar med dem så ska kommunen inte göra det för då kan AF utgå från att de 
har jobb om de t.ex. får Feriepraktik och anses då vara klara.   
Överens om att samarbetet fungerade bättre innan  

 

• Prognos inför studenten 21 
Hur ser det ut i de olika kommunerna?  
Olika signaler.  
 

• Kontaktuppgifter elever med Studiebevis 
Finns det möjlighet att få detta från IST?  
Rutin på skolorna – administratörerna vara behjälpliga 
 

• Blanketten – rapport till hemkommun – hur fungerar detta för kommunerna? 
Finns en del att önska emellanåt, både ris och ros.  
Gått ut en påminnelse via mail till rektorer och andra chefer.  
 

• Övriga frågor?  
Marie Lindblad, Gullspång – varmt välkommen till SKAA!  
Ställer frågan till nätverket om hur det ser ut med ersättning för praktik i de olika 
kommunerna. Ser väldigt olika ut i kommunerna; t.ex. Skövde 1000kr + busskort (16-18 
år), Götene och Lidköping 1250kr (+ busskort vid behov) 16-20 år.  
 

• Nästa SKAA-träff 
29/9 sannolikt digitalt.  

 
/Caroline Lidsund 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/uppdrag-till-arbetsformedlingen-om-jobb-for-ungdomar/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/uppdrag-till-arbetsformedlingen-om-jobb-for-ungdomar/

