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Förord
Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för hur en ung människas liv kommer att
utvecklas. En ungdom som aldrig har påbörjat, har avbrutit eller inte fullföljt sin
gymnasieutbildning på ett nationellt program eller motsvarande kan hamna i en situation, där
vägen till vidare utbildning eller arbete begränsas. Det är därför viktigt att samhällets insatser
för ungdomar sätts in, så att ungdomarnas utvecklingsprocess kan fortgå utan längre avbrott.
Kommunerna har skyldigheter och ett viktigt ansvar genom sitt aktivitetsansvar för
ungdomar, som förtydligades i skollagen den 1 januari 2015. I olika utredningar har det lyfts
fram att kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar behöver utvecklas. De här allmänna
råden med kommentarer har därför tagits fram som ett stöd för planering, genomförande och
utveckling för kommuner och andra aktörer i arbetet med kommunernas aktivitetsansvar.
Syftet med råden är att aktivitetsansvaret för ungdomar blir likvärdigt och av hög kvalitet. De
allmänna råden är även publicerade i Statens skolverks författningssamling, SKOLFS
2015:62.
En handlingsplan för hur kommunen ska arbeta med de ungdomar som omfattas av det
kommunala aktivitetsansvaret underlättar ett strukturerat och långsiktigt arbete. En sådan
handlingsplan underlättar också uppföljning hur arbetet fungerar samt hur det fortsättningsvis
kan utvecklas. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera ungdomen att påbörja eller
återuppta en utbildning.

Denna text är utdrag ur Skolverkets Allmänna råd med kommentarer, Kommunernas
aktivitetsansvar för ungdomar, Skolverket, Stockholm 2016.
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Verksamhetsplan för Kommunala aktivitetsansvaret i
Linköpings kommun
I denna plan beskrivs hur Linköpings kommun ska fullfölja uppdraget med det kommunala
aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år 2019-2020. Verksamhetsplanen följs upp
och utvärderas kontinuerligt.

Syfte
Syftet med det kommunala aktivitetsansvaret är att minska riskerna för att ungdomar hamnar i
ett långvarigt utanförskap. Syftet är även att säkerställa kommunens ansvar och hitta tydliga
och gemensamma rutiner för att kunna erbjuda individuella insatser som bygger på varje
enskild individs behov, förutsättningar och mål.

Vilka ungdomar omfattas av Kommunala
aktivitetsansvaret?
Enligt skollagen ska hemkommunen hålla sig löpande informerad om vilken sysselsättning de
har om inte längre omfattas av skolplikt.
Det berör ungdomar som:


Är folkbokförda i kommunen



Inte fyllt 20 år



Inte längre är skolpliktig



Inte fullföljt utbildning på nationella program inom gymnasieskolan, gymnasiesärskola
eller motsvarande utbildning.
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Kommunala aktivitetsansvaret upphör när ungdomen


Fyller 20 år.



Inte längre är folkbokförd i Linköpings kommun.



Påbörjar eller återupptar utbildning på nationella program eller introduktionsprogram
inom gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.



Har fullföljt sin gymnasieutbildning och erhållit en gymnasieexamen eller en examen
på International Baccalaureate (IB).

Vad innebär Kommunala aktivitetsansvaret i
Linköpings kommun
Kommunala aktivitetsansvaret syftar i första hand till att motivera ungdomar att påbörja eller
återuppta en gymnasieutbildning.
Arbetet innebär:
1. Komma i kontakt med berörda ungdomar.
2. Skaffa information om ungdomarnas sysselsättning.
3. Registrera informationen i regionala elevdatabasen.
4. Rapportera in uppgifter från regionala elevdatabasen till SCB två gånger per
kalenderår, 1 februari och 1 september.
5. Erbjuda individuellt anpassade insatser.
6. Samarbete med Arbetsmarknadscentrum och andra aktörer som erbjuder lämpliga
kompletterande insatser/åtgärder.
7. Upprätthålla kontakt med samtliga gymnasieskolor för att informera om KAA; s
uppdrag och samarbeta kring möjligheten till fortsatta studier.
8. Stärka samverkan mellan det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och socialtjänsten
med målet att få tydligare kontaktvägar. Detta utifrån syftet att få bästa effekt av
parternas gemensamma resurser och på så sätt nå trygga och hälsofrämjande
uppväxtvillkor.
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Mål för det kommunala aktivitetsansvaret i Linköpings
kommun 2019-2020


Att handlingsplanen för det kommunala aktivitetsansvaret ska vara implementerad.



Att samtliga ungdomar i målgruppen kontaktas och erbjuds insatser i syfte att
motivera åter till studier.



Att kartlägga (t.ex. orsak till avhopp) och dokumentera arbetet med de ungdomar i
Linköping som befinner sig i målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret.



Att ett väl utvecklat samarbete med gymnasieskolorna och andra aktörer vars insatser
är riktade mot ungdomar i målgruppen 16-20 år, har kommit till stånd.



Att rutiner för ett uppföljande arbete är framtagna.

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.

Ansvarsfördelning inom KAA i Linköpings kommun


Gruppchef på Utbildningsförvaltningen ansvarar för organisationen av det kommunala
aktivitetsansvaret i Linköpings kommun.



Koordinatorerna ansvarar för:
-Vägledning av ungdomar mot utbildning eller praktik samt dokumentationen i
regionala elevdatabasen.
-Samverkan med gymnasieskolor.
-Samverkan med Arbetsmarknadscentrum.
-Samverkan med Centrum för vuxenutbildning.
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-Samverkan med andra myndigheter, vårdgivare etc.

Arbetet med ungdomarna
Kartläggning utgår från den regionala elevdatabasen. Systemet hämtar varje dygn
(under läsåret) information om ungdomar folkbokförda i Linköpings kommun.
Elevdatabasen visar ett register över ungdomar som tillhör målgruppen för det
Kommunala aktivitetsansvaret.
Koordinatorerna hämtar veckovis ny information om aktuella ungdomar och kontaktar
dem. Ungdomarna erbjuds personligt möte med koordinator och stöd i att komma
vidare mot studier eller annan lämplig sysselsättning t.ex. praktik. Alla insatser
dokumenteras i regionala elevdatabasen. Om ungdomen är omyndig kontaktas även
vårdnadshavare.

Arbetet är upplagt enligt följande modell

Uppföljning

Komma i
kontakt med
berörda
ungdomar

Registrera
insatser

Linköpings
Kommunala
aktivitetsansvar
för ungdomar

Erbjuda
lämpliga
individuella
insatser *

Skaffa
information
om
sysselsättning

Registrera
information
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KAA i Linköpings erbjuder följande insatser*


Kartläggningssamtal



Motiverande/vägledande samtal



Vägledning mot introduktionsprogram



Studie-och yrkesvägledning mot nationellt program



Studiebesök på skolor



Stöd i kontakt med andra myndigheter, vårdgivare etc.



Praktik via Arbetsmarknadscentrum



Hjälp att skriva CV och personligt brev

Vägledning mot
introduktionsprogram
Studie och yrkesvägledning mot
nationellt program
Studiebesök på skolor

Praktik
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