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Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar i Ö Göinge kommun 

Inledning 

I denna plan beskrivs hur kommunens ansvar för ungdomar mellan 16 och 20 år genomförs. 

Ansvaret gäller i första hand de ungdomar som har gått ut grundskolan men som inte fortsatt 

till vidare studier på gymnasiet. Även ungdomar som studerar inom introduktionsprogrammen 

ingår i aktivitetsansvaret. Vi redogör för hur vi arbetar för att söka rätt på aktuella ungdomar 

och vilka åtgärder som kan sättas in. 

 

Ansvaret för kommunens aktivitetsansvar och dess genomförande ligger på Göinge 

Utbildningscenter. Eventuella hembesök genomförs av kommunens ungdomscoach. 

Nationellt uppdrag  

Uppdraget regleras i 29 kap. 9§ i 2011 års skollag:  

”En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i 

kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte 

genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller 

gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning”.  

 

”Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs 

lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde 

att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på 

lämpligt sätt”.  

 

”Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första 

stycket”. 

Göinge Utbildningscenters uppdrag är: 

 att kartlägga 100 procent av de ungdomar som faller inom ramen för det kommunala 

aktivitetsansvaret 
 

 att erbjuda individuella åtgärder till de ungdomar som så önskar 

 att upprätta individuella handlingsplaner för de ungdomar som inte har behörighet till 

gymnasiet eller som avbryter sina studier 
 

 att erbjuda de ungdomar som inte når gymnasieexamen i gymnasieskolan information och 

vägledning 

Kartläggning 

För att kartlägga de ungdomar som berörs av kommunens aktivitetsansvar används 

huvudsakligen kommunens IKE-system för Skåne och västra Blekinge. IKE-systemet har en 
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separat del som innehåller modulen ”Aktivitetsansvar”. Denna modul innehåller de ungdomar 

som berörs av det kommunala aktivitetsansvaret.  

 

Vid vårens terminsslut sker överlämning mellan kommunens grundskolor och Göinge 

Utbildningscenter, gällande ungdomar som löper risk att ingå i kommunens aktivitetsansvar 

efter sin obligatoriska skolgång. 

 

Kommunen har även kontakter med externa gymnasieskolor och vid studieavbrott följs dessa 

upp när informationen om studieavbrotten meddelas. 

Kontaktrutiner 

Kontakt med ungdomar sker löpande under året. Varje vecka sker en kontroll i kommunens 

IKE-system för att identifiera nytillkomna ungdomar.  Samtliga nya ungdomar i KAA som 

har okänd sysselsättning, kontaktas via brev innehållande information om KAA, samt en 

enkät gällande tidigare och nuvarande sysselsättning. I enkäten efterfrågas även personens 

önskemål om studier och arbete, d.v.s. de drömmar och önskemål som finns i livssituationen 

just nu. De ungdomar som inte svarar på enkäten, och inte kontaktar KAA-ansvarig 

tjänsteman, kontaktas om det är möjligt med hjälp av telefon eller mobil. Kontakt kan också 

tas med omyndig ungdoms vårdnadshavare. 

 

Kontakter kan även ske via arbetsförmedlingen då arbetssökande kan lämna ett samtycke att 

information skall vidarebefordras till de ansvariga för KAA. 

 

Kommunens ungdomscoach, kan om behov föreligger, göra hembesök. 

Individuella aktiviteter 

Deltagande i aktiviteter och åtgärder är frivilliga för individen.  

Lämpliga individuella åtgärder som erbjuds 

 I brev- och enkätutskicket erbjuds samtliga personer studie- och yrkesvägledning 

 Vid personliga kontakter erbjuds samtliga personer studie- och yrkesvägledning 

 Göinge Utbildningscenter erbjuder skolgång inom introduktionsprogrammen 

 Ungdomarna får hjälp med gymnasieansökan till nationella program 

 Praktikplatser erbjuds de elever som så önskar 

 Ungdomar kan även tas in via Lärlingsakademins utbildningar i Skåne Nordost 

 Göinge Utbildningscenter erbjuder studier på SFI, Grundvux och Komvux 

 Ungdomarna får hjälp och stöd att kontakta myndigheter och andra instanser 

http://www.ostragoinge.se/

