Beslutat 2015-11-27

UPPDRAGSBESKRIVNING för nätverket
SKAA, Skaraborgs nätverk för det Kommunala Aktivitetsansvaret
Bakgrund
Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år.
Aktivitetsansvaret (som tidigare kallades informationsansvar) gäller för ungdomar som inte genomför
eller ej har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller
motsvarande utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt program om han eller hon har fått ett
examensbevis. Elever som inte har fått examensbevis utan endast ett studiebevis ingår alltså i
kommunens ansvar. Elever som går på något av introduktionsprogrammen ingår även i kommunens
aktivitetsansvar då ett introduktionsprogram inte är ett nationellt program eller motsvarar ett
sådant. Det är elevens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den
kommun där eleven är folkbokförd.
Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som
omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder.
Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en
utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register
över ungdomarna. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 § skollagen. I förordningen (2006:39)
finns det reglerat vilka uppgifter kommunerna får behandla i registret de för över ungdomarna.
I Skaraborg samverkar 15 kommuner kring utbildning. Som en del av denna samverkan etablerades
SKAA, Skaraborgs nätverk för det Kommunala Aktivitetsansvaret i januari 2014.

Syfte/ uppdrag
Att verka för samsyn, samverkan och samagerande med interna och externa aktörer.
Att sprida goda exempel på tidigt och förebyggande arbete, för att unga ska stanna kvar i utbildning
på grund- och gymnasieskola samt underlätta övergångar däremellan.
Att sprida goda exempel på insatser och aktiviteter inom KAA.
Att verka för ett utvecklat samarbete mellan skol- och hemkommun gällande lagstiftning om
rapporteringsskyldighet för elever med betydande frånvaro.
Att verka för ett utvecklat samarbete mellan Utbildning Skaraborgs medlemskommuner gällande
regionala samverkansformer kring aktivitetsansvaret.
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Mandat och Rollfördelning
Ordförande/ sammankallande
leder möten, huvudansvarig för minnesanteckningar, ansvarig för återkoppling till skolchefsgruppen
och förvaltningschefsrepresentant, ansvarig för kontakt med externa parter exv. VGR, representerar
SKAA i olika sammanhang, huvudansvarig för att processleda möten och för utveckling av nätverket
Sekreterare
Skriver minnesanteckningar, skickar ut kallelser, protokoll och minnesanteckningar, arbete med
hemsida
Presidium
bereder ärenden inför möten och gör förslag på dagordning, stödjande funktion i utvecklingen av
nätverket
Kommunrepresentanter
Informationsbärare mellan nätverk/ kommun, se till helheten inom Skaraborg och vara en god
representant för nätverket
Nätverket
Samverka för att utveckla/ nå syften enligt uppdragsbeskrivningen, skolchefsgruppen ger nätverket
mandat att besluta i operativa frågor, hur arbetet och processen ska ske inom nätverket
Förvaltningschefsrepresentant
Ansvarig för dialog mellan nätverk och skolchefsgrupp, ansvara för löpande information och
beslutsärenden mellan nätverk och skolchefsgrupp.
Skolchefsgruppen
Ge och följa upp uppdrag till nätverket, besluta i strategiska och ekonomiska frågor
Uppdrag 2015
Omvärldsbevakning, informera sig om de allmänna råden och sprida information till respektive
kommun samt att skapa gemensamt arbetssätt ”rutiner” för att uppfylla intentionerna i de Allmänna
råden.
Skapa en kvalitetssäkrad och likvärdig dokumentation.
Utarbeta förslag till skolchefsgruppen kring:
-

Förfarandet av inskrivningar på IM-programmet

-

Förfarandet vid rapportering samt återkoppling vid skolfrånvaro

-

Förfarandet med hantering av elever med studiebevis
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Möten
5 – 6 möten/år, halvdag
Förutsättningar
-

Hög representation och delaktighet från kommunerna

-

Kommunrepresentanten har fått ett tydligt uppdrag i sin hemkommun

-

Möjliggörande av återkoppling i hemkommunen

-

Kompetensutveckling

Deltagare i SKAA-nätverket 2016-01-01
Ann-Sofie Jansson, Skövde, ordförande
Maria Radivoi, Essunga
Sofia Hammarstrand, Falköping
Sofia Jonsson, Götene
Maria Hedén-Sturesson, Lidköping
Fredrik Grahn, Mariestad
Kenneth Säll, Skara
Per Lund, Grästorp
Karlsborg
Anna-Carin Holm, Vara
Anders Almgren, Hjo
Ann-Helen Alexandersson, Tibro
Katarina Keijser, Gullspång
Irene Johansson, Tidaholm
Maria Persson, Töreboda
Susanne Sandgren, Skaraborgs Kommunalförbund, sekreterare
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