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Bakgrund 

Det kommunala aktivitetsansvaret regleras i skollagen (2010:800) kap 29 § 9  

Kommunala aktivitetsansvaret omfattar unga under 20 år som: 

- Fullföljt sin skolplikt (det vill säga grundskola eller grundsärskola) men inte 

genomför eller har fullföljt utbildning på ett nationellt program i gymnasieskola, 

gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. 

 

För fullföljd utbildning ska examensbevis finnas (studiebevis eller gymnasieintyg är 

inte tillräckligt). För att nå en gymnasieexamen (yrkes- eller 

högskoleförberedande) ska ungdomen ha minst 2250 gymnasiepoäng med minst 

betyget E inom en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng. Denne ska även 

ha minst betyg E i kurserna: svenska (eller svenska som andraspråk), engelska 

och matematik samt gymnasiearbete. 

 
Se även: 

Skolverkets allmänna råd för det kommunala aktivitetsansvaret 

Handbok för det kommunala aktivitetsansvaret, SKAA 

Lathund IST (finns i systemet) 

Kommunens ansvar  

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska: 

- Hålla sig informerad om vilka ungdomar som omfattas av det kommunala 

aktivitetsansvaret och komma i kontakt med berörda ungdomar 

- Skaffa information om sysselsättning 

- Registrera information runt de unga som omfattas i aktuellt system 

- Erbjuda lämpliga, individuella insatser som i första hand ska syfta till att 

ungdomen startar eller återupptar sina studier och fullföljer sin gymnasieutbildning 

alternativt närma sig arbetsmarknaden 

- Rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB två gånger per år 

 
 

Syfte 

• Att kommunen på ett strukturerat sätt skall arbeta med det kommunala 

aktivitetsansvaret.  

• Att alla ungdomar som inte går i skolan eller arbetar skall erbjudas insats av 

kommunen 

• Att arbetet skall bli kvalitativt och möjligt att följa upp och utvärdera 
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Mål 

Kortsiktigt mål: 

• Att varje ungdom inom målgruppen erbjuds individuellt utformade insatser 

• Att varje ungdom inom målgruppen kommer i studier, närmar sig arbetsmarknaden 

eller kommer i annan aktivitet 

Långsiktigt mål: 

• Att varje ungdom fullföljer sin gymnasieutbildning 

• Att kommunen skall skapa rutiner och arbetssätt för samverkan med de olika 

gymnasieskolorna där ungdomar boende i Tibro studerar för att förebygga avhopp 

från gymnasieprogram 

Uppdrag KAA - ansvarig 

• Leda och fördela arbetet 

• kontinuerligt följa upp det operativa KAA-teamets arbete med det kommunala 

aktivitetsansvaret 

• Fånga upp problem och idéer till ett förbättrat arbetssätt 

• Tillse att resurser finns för att utföra arbetet  

• Rapportera till Barn- och utbildningsnämnden  

• Medverka i nätverket SKAA, Skaraborgs kommunala aktivitetsansvar  

Uppdrag Operativa KAA-teamet 

Varje person i det operativa KAA-teamet har i uppdrag att samverka med varandra och i 

förekommande fall samverka med andra interna och/ eller externa parter. Att tillsammans 

arbeta för att hitta lösningar för varje enskild ungdom. Att alltid sätta den enskilde 

ungdomens behov i centrum. Att trots tidigare avbrott alltid välkomna ungdomar till 

aktiviteter och insatser som vänder sig till målgruppen. Att arbeta lösningsfokuserat och 

motiverande för att ungdomen skall fullfölja sin gymnasieutbildning.  

• Kontinuerlig kontakt och arbete med att de ungdomar som inte har någon aktivitet 

• Kontinuerligt erbjuda åtgärder enligt syfte och mål 

• Någon i operativa KAA-teamet medverkar i nätverket SKAA, Skaraborgs 

kommunala aktivitetsansvar, beroende på innehåll i nätverksträffarna deltar flera 

ur operativa teamet. 

• Rapportera till SCB 

 

 

 



Sida 5 (5) 

 
 

vvv 

Uppföljning 

Uppföljning av varje ungdom i målgruppen sker kontinuerligt.  

Uppföljning för hela målgruppen sker månadsvis, runt den tjugonde i varje månad 

tillsammans med KAA-ansvarig. Operativia teamet har även en uppföljning runt den 5:e 

varje månad. Resultat rapporteras till Barn- och utbildningsnämnden två gånger per år. 

Revidering av handlingsplanen 

Revidering av handlingsplanen skall ske vartannat år eller vid behov. KAA-ansvarig 

ansvarar för revideringsförslag till Barn- och utbildningsnämnden i samverkan med det 

operativa KAA-teamet.  

 

 


