
 

 

 
 

Dagordning nätverksmöte för Skaraborgs Kommunala 
Aktivitetsansvar, SKAA 24/11 - 21 
 

• Marias punkt: 
Chefsnätverket – ska idag lyfta frågan kring ”bör eller ska” 
gällande rapportering till hemkommun? Kan chefsnätverket 
fatta beslut angående ett ”ska” gällande kommunala skolarna? 
Bör får i så fall gälla friskolorna.  
 
Gymnasiets dimensionering: hur gör andra sammanslutningar 
kring gymnasieutbildningar? T.ex. i större kommuner med flera 
gymnasieskolor.  
 
Gruppen angående tilläggsuppdraget: gått ut förfrågan om vilka 
önskemål som finns!  
 
Ämnet ”att nå gymnasieexamen” lyfts just nu inom olika 
instanser så som SKR och den särskilda utredare som 
regeringen tillsatt och som ska redovisas i mars 2022.  
 

• Petras punkt:  
Fredrik info om ärende – ungdom som blivit folkbokförd i 
Mariestad för över ett år sedan, innan dess bott i Skövde och 
innan dess i Götene. Påbörjat studier på Naturbruk för över två 
år sedan men avslutade studierna efter en vecka men ändå varit 
kvar i systemet sedan inskrivningen.  
Om en ungdom skulle börjat på en annan skola så skulle 
systemet larma.  
Ett sätt kan vara att ekonomerna stämma av fakturorna mot 
IST? För att dessa missar inte ska ske.  



 

 

Om en elev skrivs ut från ett naturbruksprogram så meddelas 
enbart hemkommunen INTE Utbildning 
Skaraborg/Antagningskansliet, detta måste antingen KAA-
samordnare eller ekonom meddela Petra. 
 
Det går att söka personer själv i systemet:  
Gå in under Elever – elevöversikt - placerad hos annan 
huvudman – filtrera genom att lägga till huvudman och skriv 
t.ex. naturbruk. Går att specificera under enhet och t.ex. skriva 
Sötåsen. Viktigt att vara noggrann med vilket urval man gör! 
 
Petra erbjuder sig att skriva ett ”memo” till ekonomerna i 
kommunerna.  
 
Diskussion kring användande av Analysen i IST, många upplever 
att det är svårt. Petra skickar ut liten lathund på det hon har.  
 
Årets rapport från Utbildning Skaraborg är klar – finns på 
hemsidan och nås även via Teams för SKAA.  

 

• Save the date – Krafttag Fullföljda Studier avslutningskonferens 
23/2. Påminnelse!  
 

• Case-arbete – gruppvis arbete med olika fallbeskrivningar: hur 
kodar vi? Uppföljning? Arbetssätt? Samverkan? Samordning? 
Idag lyfter vi följande ”fall” för diskussion:  

Fall: ett namn som ”poppar upp” på listan 
Ett nytt namn står på listan, du har inte fått någon förvarning om att personen skulle 
skriva ut sig från skolan och har ingen större kännedom om personen sedan tidigare.  

Under diskussionerna lyfts bl.a. följande: 
- Hur tas en första kontakt: brev, söka efter telefonnummer genom 

t.ex. hitta.se, kontakta skolan som eleven gått på om det framgår.   
- Hur ofta sker försök att nå: allt från 2 veckors mellanrum till några 

gånger per år.  
- Hembesök görs i vissa fall av de kommuner som har tillgång till mer 

än en personal då det inte rekommenderas att man åker själv på ett 
hembesök.  



 

 

 

• Heldag under våren – med föreläsare eller handledning? 
Fundera på detta till nästa SKAA möte.  

 

• Övriga frågor?  
Frågan väcks om möjlighet till att delta på mötet via t.ex. 
Teams. Detta har diskuterats i presidiet som då lyft fram oron 
kring att detta kan bidra till att fler väljer detta sätt och att de 
fysiska träffarna då kommer att ”urlakas”.  

 

• Nästa års SKAA-träffar - 2/2, 20/4, 21/9, 30/11  
 
 
 
 
 
 


