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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.
Den 1 juli 2018 kom nya riktlinjer gällande målgruppen för Ungdomar i
aktivitetsansvaret. Elever inskrivna på IM programmet tillhör inte längre
aktivitetsansvaret
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.
Målgrupp enligt lagstiftningen (16-19 år):
 Ungdomar som har fullgjort sin skolplikt (grundskolan,
grundsärskolan) men som ännu inte har påbörjat gymnasiestudier


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

Styrgrupp aktivitetsansvaret Vara kommun
Biträdande Rektor Lagmansgymnasiet, Bildningsförvaltning
KAA Ansvarig, Bildningsförvaltning
Enhetschef Arbete och sysselsättning, Socialförvaltning
IFO chef (Individ och familjeomsorgen), Socialförvaltning
Elevhälsochef Bildningsförvaltning
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Arbetsgrupp aktivitetsansvaret Vara kommun
KAA Ansvarig
Studie och yrkesvägledare Lagmansgymnasiet
Arbetsmarknadskonsulent Arbetsmarknadsenheten
Ungdomshandledare Arbetsmarknadsenheten
Vid behov representant från IFO
Samverkan med kommunal verksamhet och externa
aktörer
Elevhälsa
Närhälsa Vara vårdcentral
Ungdomsmottagning
Kultur och fritid
Föreningsliv
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
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 i styrgruppen fyra ggr/år och i arbetsgruppen tio
ggr/år. KAA ansvarig sitter med i båda grupperna och kan då lämna viktig
lägesinformation, lyfta aktuella frågor och önskemål från arbetsgruppen om
övergripande insatser i kommunen.
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.
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Två gånger per år sker rapportering till SCB och då även till
Bildningsnämnden.
Förebyggande

Ansvarig

När

Informationsfilm KAA

Arbetsgruppen KAA

Start 2019

Filmen finns på Vara kommuns hemsida
och används i flera forum för att
informera om KAA

Arbetsgång

Ansvarig

När

Informera gymnasieskolan om ungdomar
som har fullgjort sin skolplikt
(grundskolan, grundsärskolan) men som
inte har påbörjat gymnasiestudier.

SYV på grundskolan

Juli-Augusti

Meddela skoladministratör för
elevregistret om elev har avbrutit sina
studier samt avbrottsorsak.

Mentor

Löpande

Informationsinsamling

Antagnings kansli,
Skövde

Löpande

Kontakt

Löpande
KAA ansvarig i samråd
med SYV på
gymnasieskolan och eller
Arbetsmarknadskonsulent

Föra register genom att hämta uppgifter i
Extens över alla folkbokförda ungdomar
som är 16-19 år och deras sysselsättning.
(Sker via automatik i vårt register IKE)
För de ungdomar som enligt registret inte
är i någon form av utbildning eller arbete
etableras en första kontakt via brev med
svarskuvert för att bjuda in till ett
vägledningssamtal med SYV och i vissa
med externa samverkansaktörer.
Kontakt ska tas senast inom en månad
efter det att avbrott har skett. För de
ungdomarna under 18 år adresseras
breven till vårdnadshavare.

på AME.

I de fall ungdomen inte besvarar brevet
tas kontakt via telefon inom en månad.
Om kontakt inte uppnås skickas vykort
där vi än en gång erbjuder vägledande

KAA och
ungdomshandläggare.

Löpande

Efter fyra kontaktförsök utan
resultat;

KAA ansvarig.

Vid behov

samtal.

Orosanmälan till IFO om
ungdomen är under 18 år. Om eleven

Hembesök –
Representanter från KAA
arbetsgruppen.
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är över 18 år genomförs ett
hembesök.
Insatser
Beroende på vad som framkommer i det
inledande samtalet erbjuds ungdomen
vidare insatser av en eller flera aktörer
inom KAA.

SYV och

Dokumentation
För varje kontakt med ungdomen
dokumenteras detta i IKE under fliken
kontakttillfällen.

Samtliga i KAA
arbetsgruppen

Löpande

Avstämning, uppföljning och
utvärdering
Avstämning sker med arbetsgruppen
en gång i månaden av vilka ungdomar
som tillhör KAA. Vi kartlägger vad
ungdomarna har för sysselsättning i
nuläget och vilka insatser som
genomförs. Vi utvärderar också om eller
hur insatserna har fungerat.

Arbetsgruppen

En gång i
månaden med
arbetsgruppen
men för övrigt
löpande

KAA träffar styrgruppen för att
lämna aktuell lägesinformation.
Insatser att erbjuda
Introduktionsprogrammen till obehörig
elev.

Löpande

Arbetsmarknadskonsulent
och eventuella andra
aktörer

KAA ansvarig

4 ggr/år

Löpande
SYV och
Arbetsmarknadskonsulent

AME (Punkten, Vara ung)
Folkhögskolan
Hjälp till kontakt med
Arbetsförmedlingen
Lägga in uppgiften i Extens om en elev
hoppar av gymnasiet /gymnasiesärskolan.

Rektor via administratör för
elevregistret på
gymnasieskolan

Löpande

Elever som tillhör annan kommun
rapporteras till hemkommunen av
skoladministratör

Skoladministratör som
sköter in och utskrivningar i
elevregistret

Löpande

SKAA- Användarträffar som Skaraborgs
kommunalförbund anordnar

KAA ansvarig

5-6 ggr om året

Rapportera till SCB två gånger om året.

KAA ansvarig

Augusti och
januari

Rapportering till Bildningsnämnden
två gånger om året.

KAA ansvarig

Två gånger per
läsår
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