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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Teresia Ängarne Lindberg

2018-04-17

Dnr BIN 2018-157

Bildningsnämnden

Förstärkning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden beslutar tillstyrka en förstärkning av det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA).
2. Utbildningskontoret får av bildningsnämnden i uppdrag att utveckla en
handlingsplan för det fortsatta arbetet inom KAA.
3. Utbildningskontoret får av bildningsnämnden i uppdrag att i maj 2019
återkomma med rapport kring resultatet av de planerade insatserna inom
KAA.

Ärende
Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) omfattar ungdomar upp till 20 år som
inte påbörjat, som avbrutit, eller som inte fullföljt sin gymnasieutbildning.
Kommunerna har ansvar för att återkommande och fortlöpande under hela året
hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret, samla information,
kontakta ungdomarna och erbjuda individuellt anpassade åtgärder som i första
hand syftar till utbildning. Kommunen ska vidare också föra register över
ungdomar i målgruppen. Uppgifterna från registret ska därefter rapporteras till
SCB.
__________
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Bakgrund
Den enskilt största riskfaktorn för unga att tidigt hamna i utanförskap är att inte
ha genomfört/ slutfört en gymnasieutbildning. Unga som saknar
gymnasieutbildning är kraftigt överrepresenterade bland arbetslösa,
försörjningsstödsberoende och de som har sjukpenning (Källa:
Skolinspektionens rapport Unga riskerar att hamna mellan stolarna 2014:07).
Ur ett samhällsperspektiv betyder det att kommunernas arbete med att bidra till
att skapa goda livschanser för unga som efter grundskolan inte fullgör sin
gymnasieutbildning är av betydelse ur flera aspekter.
Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) omfattar ungdomar som inte har
påbörjat, som har avbrutit eller som inte har fullföljt sin gymnasieutbildning.
Kommunerna ska löpande erbjuda individuellt anpassade åtgärder som i första
hand syftar till utbildning. Kommunen ska också föra ett register över
ungdomar i målgruppen. Uppgifterna från registret ska rapporteras till SCB.
Enligt skollagen ska en hemkommun löpande under året hålla sig informerad
om hur de ungdomar i kommunen som; har fullgjort sin skolplikt, men inte
fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program
(i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning) är
sysselsatta. Förarbetena pekar på att tillägget ”under året” i 29 kap. 9 §
skollagen, förtydligar kommunernas ansvar att samla information, kontakta
ungdomar och erbjuda insatser, och att detta ska genomföras under hela året.
Enligt samma förarbeten omfattar kommunernas aktiviteter i förhållande till
målgruppen, allt från kartläggning och uppsökande verksamhet för att hitta de
berörda ungdomarna, till olika insatser för att i första hand motivera ungdomar
att påbörja eller återuppta en utbildning.
Kommunens aktivitetsansvar aktualiseras om ungdomen:


är folkbokförd i kommunen,



inte längre är skolpliktig, och



inte har fyllt 20 år.

Om förutsättningarna ovan är uppfyllda och ungdomen kan placeras in under
någon av punkterna nedan omfattas ungdomen av kommunens aktivitetsansvar.


Genomför utbildning på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan,



Genomför inte utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan
eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning, eller



Har inte fullföljt utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan
eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.
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Nulägesbild
På Introduktionsprogrammen finns ca 380 ungdomar samt ca 160 ungdomar
med TF-nummer. Totalt finns idag ca 1000 individer som omfattas av KAA i
den Regionala elevdatabasen. Av de senare befinner sig många redan i
sysselsättning såsom studier utomlands, på introduktionsprogram, eller i annan
kommun. Några har fått jobb och några har tagit ett s.k. sabbatsår etc.
80 ungdomar (mars 2018) är idag aktiva inom KAA, något fler pojkar än
flickor. Ca 95 ungdomar befinner sig i uppföljning inom KAA och 5 ungdomar
(3 pojkar och 2 flickor) är i praktik. Ungefär 80 procent av ungdomarna har
gått introduktionsprogram innan de hamnat inom KAA. Den bedömning som
görs är att de 80 ungdomar som är aktiva i KAA i stora drag fördelar sig enligt
följande:


10 bedöms söka nationellt program till hösten



15 önskar få en praktikplats



15 bedöms fortsätta på SFI, komvux, folkhögskola eller har fått arbete



10 är på behandlingshem eller sjukskrivna med åtgärder



10 är svåra att nå (med ökade resurser skulle denna grupp att gå nå)



20 ungdomar bedöms genom intensivt arbete vara möjliga att få att
återgå till gymnasiestudier.

Idag är 1,5 årsarbetare avsatt för arbetet inom KAA, något som bedöms som
lågt jämfört med upplevda behov och satsningar i jämförbara kommuner. En
förstärkning på 1,5 miljon kr motsvarande två heltidstjänster skulle bättre
kunna möta de behov som föreligger. Den tänkta förstärkningen skulle
innebära förbättrade möjligheter till uppföljande samtal, kurser i
samhällsorientering/ omvärldskunskap, och samhälleliga rättigheter och
skyldigheter. Det skulle vidare innebära ökade möjligheter till vägledning kring
kontakt med myndigheter och information om olika samhällsfunktioner,
utbildningssystem och därpå följande arbetsmarknad etc.
Sammanfattning av planerade insatser:
•
•
•
•
•

Avslutande vägledningssamtal med elever som slutar gymnasiet i förtid
eller utan examen.
Fördjupad kartläggning av ungdomens behov och förutsättningar.
Upprättande av individuell plan för varje ungdom med kontinuerlig
utvärdering/revidering.
Gruppinformation/gruppaktiviteter/ kurser
Nätverksarbete kring varje ungdom (utveckla samarbete kring lämpligt
stöd/hjälp till varje ungdom och vara den sammanbindande länken).
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•

Tillgång till elevhälsa alternativt samverkan med primärvård/
ungdomsmottagning.
Kontinuerliga uppföljande vägledningssamtal med SYV (studie- och
yrkesvägledare). Samverkan med t e x Arbetsförmedlingen, Jobb och
Kunskapstorget, och vuxenutbildning för att visa på framtida möjligheter.

Ekonomiska konsekvenser
En förstärkning av KAA under innevarande år för 750 tkr motsvarande två
heltidstjänster.
Kommunala mål
I Linköping ska fler människor nå egen försörjning
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Uppföljning och utvärdering
Följs upp och utvärderas i samband med bokslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har skett den 15 maj 2018.

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
-

