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Uppföljning av kommunernas aktivitetsansvar
Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i
kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som
inte fyllt 20 år. Från och med 2015 kommer statistik om ungdomar som
omfattas av aktivitetsansvaret samlas in från kommunerna. Hemkommunen
ska löpande under året hålla sig informerad om hur dessa ungdomar är
sysselsatta och erbjuda lämpliga åtgärder.
Den 1 januari 2015 förtydligades det kommunala aktivitetsansvaret.
Förtydligandet innebär att kommunerna ska föra ett register över de
ungdomar som omfattas av ansvaret. De ska även dokumentera sina insatser
på lämpligt sätt. Bakgrunden till förtydligandet är att ungdomar som inte
fullföljer en gymnasieutbildning löper risk för framtida utanförskap, samtidigt
som uppföljningar visat på brister i kommuners arbete med dessa ungdomar.
Mål för det kommunala aktivitetsansvaret
Målet för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är att det inte ska finnas
något behov av KAA, genom att alla ungdomar deltar i gymnasieutbildning
och avslutar sina gymnasiestudier med en gymnasieexamen.
För KAA-arbetet med gymnasieungdomar som tillhör målgruppen och som
är inskrivna på gymnasieskolan ansvarar rektorer och elevhälsa samt studieoch yrkesvägledare. Givetvis har all personal ett ansvar för att förhindra att
elever väljer att avbryta sin utbildning men när studiesvårigheter uppstår är
det ovan nämnda grupp som agerar för att hitta lösningar inom skolans
organisation och/eller tillsammans med externa aktörer.
Målgrupp enligt lagstiftningen (16-19 år):
 Ungdomar som har fullgjort sin skolplikt (grundskolan,
grundsärskolan) men som ännu inte har påbörjat gymnasiestudier


Elever som är inskrivna på något av introduktionsprogrammen
(IMIND, IMPRE, IMPRO, IMSPR, IMYRK)



Ungdomar som har avbrutit sina gymnasiestudier



Ungdomar som har avslutat sina studier men saknar examensbevis
(gymnasieexamen)

Hemkommunen bör enlig Skolverkets Allmänna råd
SKOLFS 2015:62
 Se till att det finns en ändamålsenlig organisation med en tydlig
ansvarsfördelning och en strukturerad handlingsplan för arbetet med
aktivitetsansvaret


Identifiera vilka myndigheter och andra aktörer som kan vara aktuella
att samverka med inom ramen för aktivitetsansvaret



Skapa förutsättningar och ha ändamålsenliga rutiner för samverkan
såväl inom kommunen som med berörda myndigheter och andra
aktörer

Handlingsplan för det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA) i Vara kommun

Sidan

2

Styrgrupp aktivitetsansvaret Vara kommun:
Studie- och yrkesvägledare (aktivitetsansvarig i Vara kommun), rektor,
skoladministratör, elevhälsa, IM-ansvarig, enhetschef AME
Samverkan med kommunal verksamhet och externa
aktörer
AME
Socialtjänsten
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Faser i arbetet
Det lagstadgade arbetet har som målsättning att alla ungdomar ska fullfölja en
nationell gymnasieutbildning och handlar om att identifiera, registrera,
kontakta och genomföra insatser, som leder till att den som är 16-19 år och
som varken arbetar eller studerar återgår i utbildning eller deltar i aktiviteter
som på sikt leder till utbildning. I andra hand syftar insatserna till att
ungdomen etablerar sig på arbetsmarknaden.
KAA består av följande faser: förebyggande (proaktivt) arbete,
informationsinsamling, registeravstämning, kontakt, insatser, dokumentation,
avstämning, strategiska beslut, uppföljning och utvärdering.
Uppföljning sker genom regelbundna möten då rektor, SYV,
skoladministratör, elevhälsa, IM-ansvarig och AME-chef träffas för
avstämning.
Skaraborgs kommunalförbund anordnar regelbundet användarträffar för
aktörer i det kommunala aktivitetsansvaret. Syftet med dessa träffar är :


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.

Två gånger per år sker rapportering till SCB och då även till
Bildningsnämnden.

