
  1(4) 

Vansbro kommun/Medborgarhuset/780 50 Vansbro/Tel. 0281- 750 00 

Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se 

 

 

 

 

Utbildning, kultur och fritid 2017-04-24  

   

   

   

 

 

 

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i 

Vansbro kommun   

Gäller fr.o.m. 2017-01-01  

 



  2(4) 

Vansbro kommun/Medborgarhuset/780 50 Vansbro/Tel. 0281- 750 00 

Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se 

 
Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i 

Vansbro    

Uppföljning av kommunernas aktivitetsansvar  

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i 

kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som 

inte fyllt 20 år. Från och med 2015 kommer statistik om ungdomar som 

omfattas av aktivitetsansvaret samlas in från kommunerna. Hemkommunen 

ska löpande under året hålla sig informerad om hur dessa ungdomar är 

sysselsatta och erbjuda lämpliga åtgärder.  

Den 1 januari 2015 förtydligades det kommunala aktivitetsansvaret. 

Förtydligandet innebär att kommunerna ska föra ett register över de ungdomar 

som omfattas av ansvaret. De ska även dokumentera sina insatser på lämpligt 

sätt. Bakgrunden till förtydligandet är att ungdomar som inte fullföljer en 

gymnasieutbildning löper risk för framtida utanförskap, samtidigt som 

uppföljningar visat på brister i kommuners arbete med dessa ungdomar.  

Mål för det kommunala aktivitetsansvaret  

Målet för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är att det inte ska finnas 

något behov av KAA, genom att alla ungdomar deltar i gymnasieutbildning 

och avslutar sina gymnasiestudier med en gymnasieexamen.  

För KAA-arbetet med gymnasieungdomar som tillhör målgruppen och som är 

inskrivna på gymnasieskolan ansvarar rektorer och elevhälsa samt studie- och 

yrkesvägledare. Givetvis har all personal ett ansvar för att förhindra att elever 

väljer att avbryta sin utbildning men när studiesvårigheter uppstår är det ovan 

nämnda grupp som agerar för att hitta lösningar inom skolans organisation 

och/eller tillsammans med externa aktörer.  

Målgrupp enligt lagstiftningen (16-19 år):  

men som ännu inte har påbörjat gymnasiestudier 

(IMIND, IMPRE, IMPRO, IMSPR, IMYRK) 

siestudier  

(gymnasieexamen)  
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Hemkommunen bör enlig Skolverkets Allmänna råd SKOLFS 2015:62  

ansvarsfördelning och en strukturerad handlingsplan för arbetet med 

aktivitetsansvaret  

Vansbro 

aktuella att samverka med inom ramen för aktivitetsansvaret 

såväl inom kommunen som med berörda myndigheter och andra aktörer  

Ansvarig för det kommunala aktivitetsansvaret i Vansbro kommun:  

Skolchef Vansbro kommun 

Styrgrupp i Vansbro kommun:  

 

Skolchef Vansbro kommun, tillika sammankallande, Utbildningschef VDUF, 

Socialchef Vansbro, Integrationschef Vansbro, Personalavdelning Vansbro, representant 

från näringslivsenheten Vansbro och arbetsförmedlingen. 

Arbetsgrupp i Vansbro kommun:  

Arbetsförmedling, Studie- och yrkesvägledare, rektor för gymnasieskolan och rektor för 

lärcentrum. Representanter för: Jobb i Västerdalarna, Från nyanländ till nyanställd, 

processledaren snabbspåret, Unga till arbete och enhetschef AME  

Samverkan med kommunal verksamhet och externa aktörer  

AME 

Socialtjänsten  

Arbetsförmedlingen  

Försäkringskassan 

Elevhälsan  

Faser i arbetet  

Det lagstadgade arbetet har som målsättning att alla ungdomar ska fullfölja en nationell 

gymnasieutbildning och handlar om att identifiera, registrera, kontakta och genomföra 

insatser, som leder till att den som är 16-19 år och som varken arbetar eller studerar 

återgår i utbildning eller deltar i aktiviteter som på sikt leder till utbildning. I andra hand 

syftar insatserna till att ungdomen etablerar sig på arbetsmarknaden. 

KAA består av följande faser: förebyggande (proaktivt) arbete, informationsinsamling, 

registeravstämning, kontakt, insatser, dokumentation, avstämning, strategiska beslut, 
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uppföljning och utvärdering. Uppföljning sker genom regelbundna möten då rektor, 

SYV, skoladministratör, elevhälsa, IM-ansvarig och AME-chef träffas för avstämning.  

Resurser 

Projektledaren i Unga till arbete med ansvar för att ge elever stöd tillbaka till studier 

eller till arbete bekostas av kommunen via anslag till VDUF på 60%. I samband med 

detta arbete finns en driftsbudget på 5 000 kr i verksamhetschef/skolchefens budget. 

Studie- och yrkesvägledare på VDUF finns med i den operativa arbetsgruppen som 

förutom detta också sköter inrapporteringen till SCB.  

Rutiner 

I samband med nyanställning av personal uppdras till närmsta chef inom 

gymnasieskolan och socialtjänsten att säkerställa att personalen har kunskap om och 

handlar enligt den anmälningsskyldighet som gäller i enlighet med Skollag (2010:800) 

och Socialtjänstlag (2001:453) 

Två gånger per år sker rapportering till SCB. Detta görs av tjänstemän på 

gymnasieskolan. I samband med huvudmannens systematiska kvalitetsarbete följs 

arbetet upp och redovisas till kommunstyrelsen i Vansbro kommun i samband med 

detta.  

 

 

Vansbro den 24 april 2017 

 


