
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Begreppsdefinition  
 

KAA- Kommunens aktivitetsansvar  
KAA- ungdom. Ungdom som inte har fyllt 20 år, har fullgjort sin skolplikt i  
grundskolan, men inte genomför eller har fullföljt nationellt program i gymnasiet, gymnasiesärskolan 
eller motsvarande utbildning.  
Insats- De aktiviteter som kommunen erbjuder i egen regi eller i samverkan med annan aktör för 
ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret. 

 

Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar  
I denna plan beskrivs hur Täby kommun ska fullfölja uppdraget med det kommunala aktivitetsansvaret 
för ungdomar mellan 16 och 20 år. 

 

Bakgrund - lagstiftning  
Skollagen1 fastställer följande skyldigheter för kommunen:  
 
Kommunen ska:  
1. Föra ett register över de ungdomar som inte har fyllt 20 år, har fullgjort sin skolplikt i  
grundskolan, men inte genomför eller har fullföljt nationellt program i gymnasiet, gymnasiesärskolan 
eller motsvarande utbildning.  
2. Löpande under året hålla sig informerad om hur de berörda ungdomarna är sysselsatta.  

3. Erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella Insatser. Insatserna ska i första hand syfta till att 
motivera dem att påbörja eller återuppta en utbildning.  

4. Dokumentera sina insatser.  
 

Syfte  
Syftet med det kommunala aktivitetsansvaret är att minska riskerna för att ungdomar hamnar i ett 
långvarigt utanförskap. Ungdomar som aldrig påbörjat eller som har avbrutit eller inte har fullföljt sin 
gymnasieutbildning kan få svårigheter att komma vidare i utbildning och i förlängningen hamna i 
arbetslöshet2.  
Den kommunala handlingsplanen syftar till att skapa tydliga rutiner för hur arbetet med det kommunala 
aktivitetsansvaret ska genomföras för att en ungdom så snabbt som möjligt ska få det stöd hen 
behöver för att kunna komma vidare i livet.  

 
 

  

                                                 
1 29 kap. 9 § Skollagen   
2 SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan – Ett förtydligat ansvar för stat och kommun, s.17.   



 

 

 

Organisation och ansvarsfördelning  
Chef för Skolservice och Stabschef för i Täby Kommun ansvarar för organisationen av det 
kommunala aktivitetsansvaret. Ansvarig för kartläggning, uppföljning, dokumentation och 
rapportering är KAA ansvarig och gymnasiehandläggare på Täby kommun. De har även i uppgift 
att föra register och dokumentera insatser och rapportera till SCB enligt Skollagen3 och 
Förordningen4 I det operativa arbetet ingår också studie och yrkesvägledare (SYV), 
socialsekreterare och handläggare på arbetsförmedlingen. 
 

 Kartläggning, operativt arbete, samverkan och insatser 
1) Kartläggningen börjar med att alla elever registreras i ett system, den gemensamma ungdoms och 

elevdatabasen (UEDB). Brytdatum är den 15/9 varje år och då görs en första gallring. Efter gallring 

skickas ett brev till ungdomen och/eller vårdnadshavare med önskemål om svar på om ungdomens 

sysselsättning.   

2) Ytterligare en genomlysning och registrering görs med de nyinkomna uppgifterna. 

3) Kvar finns de ungdomar som vi aktivt försöker kontakta eftersom de saknar sysselsättning. 

Vad? Hur? När? Ansvarig? 

Brev 1 Skicka pappersbrev 

med frankerat 

svarskuvert 

Senast 25/9 KAA ansvarig 

Brev 2 Skicka pappersbrev 

med frankerat 

svarskuvert 

Om vi inte får svar 

på brev 1 

KAA ansvarig 

Telefonkontakt Antingen samtal eller 

SMS eller båda. 

Om vi inte får svar 

på brev 2 

KAA ansvarig 

Uppsökande 

personlig kontakt 

Träffas på lämplig 

plats. 

 KAA ansvarig 

Orosanmälan till 

socialtjänst 

Enligt Täby 

Kommuns mall för 

anmälningar. 

Om oro uppstår. KAA ansvarig 

 
 
De andra aktörerna är arbetsförmedlingen, socialtjänsten (Sol och LSS), barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP), Ungdomsmottagningen (UMO) och PRIMA barn-och vuxenpsykiatri.  
 

                                                 
3 29 kap. 9 § Skollagen 
4 10 § Förordningen om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 
 



 

 

 

När ungdomen har nåtts och det visar sig att hen tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret påbörjas 
en kartläggning av den unges behov. 

Vad? Hur? När? Ansvarig? 

Samtal 1) 
Kartläggningssamtal 

Kartläggningssamtal 
enligt mall. Samtycke 
skrivs. 

När ungdomen nåtts. KAA 
ansvarig  

Ungdom avböjer stöd Om ungdomen 
avböjer stöd och/eller 
har sysselsättning så 
registreras det. 

Efter 
kartläggningssamtal. 

KAA 
ansvarig 

Samtal2) 
Upprättande av 
individuell 
handlingsplan 
 

Fördjupad individuell 
kartläggning av behov 
som avslutas med 
upprättande av 
individuell 
handlingsplan. 

Efter 
kartläggningssamtal. 

KAA 
ansvarig  

Insats påbörjas Utifrån handlingsplan.  KAA 
ansvarig 

 
Hemkommunen har enligt Skollagen5 inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar 
som berörs lämpliga individuella insatser. Dessa ska i första hand syfta till att motivera den 
enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. 
I dagsläget erbjuder Täby kommun följande; 

 Motiverande och vägledande samtal 

 Studie och yrkesvägledning 

 Hjälp att skriva dispensbrev till KCNO (kunskapscentrum nordost) om eleven vill gå vuxenutbildning 

men inte har fyllt 20 år 

 Hjälp att ordna en praktikplats 

 Insatser i samverkan med andra aktörer som exempelvis arbetsförmedlingen, socialtjänsten, UMO, 

BUP, PRIMA. 

 

Utvärdering 
Utvärdering av handlingsplan genomförs september 2019 och i samband med det utvärderas 
också det operativa arbetet. 
 
 
 
 

                  Kontaktinfo: Sylvia Lindholm 
Tel: 08-555 590 00 
Mail: sylvia.lindholm@taby.se 

                                                 
5 Skollagen 2010:800 29 kap. 9§ 
 


