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Förslag till beslut
1. Upprättat förslag till handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret
godkänns.
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.
Den aktuella handlingsplanen är en plan för det arbete som bedrivs genom den
arbetsgrupp som har ett specifikt uppdrag utifrån det kommunala
aktivitetsansvaret.
__________
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Beslutsunderlag:
Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (okt -19).docx
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Bakgrund
Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar unga under 20 år som:


har fullgjort sin skolplikt (eller har blivit folkbokförda i landet vid en
tidpunkt då de inte har skolplikt)



inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller
motsvarande utbildning



inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis



inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan med godkänt resultat.

I Linköpings kommun arbetar en grupp med fokus på ungdomar upp till 20 år
utifrån det kommunala aktivitetsansvaret. Gruppens arbete sker i nära
samarbete med Mottagningsgruppen för introduktionsprogram och
Gymnasieantagningen.
Gruppen vars uppdrag är specifikt kopplat till det kommunala
aktivitetsansvaret består av en relativt ny sammansatt arbetsgrupp. Uppdraget
låg tidigare inom området Arbetsmarknad- och integration (Jobb- och
kunskapstorget), men flyttades under 2018 över till Bildning (gymnasieskolavuxen utbildning).
Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att ovan nämnda grupps arbete inte
fråntar annan verksamhet deras ansvar kopplat till det kommunala
aktivitetsansvaret.
Sammanfattning av insatser i handlingsplan (se vidare bifogad handlingsplan)


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
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Utvecklingsarbete
Under det gångna året har ett utvecklingsarbete genomförts där gruppen bl a
fått processtöd genom projektet #jagmed som drivs av region Östergötland. Ett
regionalt projekt som riktar sig till berörd målgrupp dvs. ungdomar som har
hamnat, eller riskerar att hamna i utanförskap på grund av att de inte påbörjat
eller fullföljt sina gymnasiestudier. Det påbörjade utvecklingsarbete kommer
att fortsätta. Inom ramen för detta kommer också samverkan mellan det
kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och socialtjänsten stärkas med målet att
få tydligare kontaktvägar. Syftet med detta är att få ut bästa effekt av parternas
gemensamma resurser och på detta sätt nå trygga och hälsofrämjande
uppväxtvillkor.
Ekonomiska konsekvenser
Ryms inom ram
Kommunala mål
Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Handlingsplanen rymmer arbete inriktat mot såväl pojkar som flickor
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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