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1.

BAKGRUND

Det kommunala aktivitetssansvaret har till uppgift att aktivt arbeta med de ungdomar
som är mellan 16 och 19 år och inte studerar på ett nationellt program, introduktionsprogram eller motsvarande utbildning eller som inte har fullgjort sina gymnasiestudier och uppnått en gymnasieexamen.
Före 2015 bestod kommunens ansvar enligt skollagen av ett informationsansvar vilket innebar att kommunen löpande ska hålla sig informerad om hur ungdomarna som
inte fullgjort sin skolplikt – men inte fyllt 20 år – är sysselsatta. Genom en ändring i
skollagen (2010:800) den första januari 2015 ska kommunerna även se till att ungdomen erbjuds lämpliga individuella åtgärder – d.v.s. ett aktivitetsansvar. Åtgärderna
ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.
Skolverket gav i början av 2016 ut allmänna råd Kommunens aktivitetsansvar för
ungdomar samt kompletteringar som trädde i kraft 1 juli 2018 som gjordes med anledning av ändringar och förtydliganden i Skollagen (2010:800, 29 kap. 9 §). Utifrån
detta underlag har Ung vägledning utvecklat olika insatser och regelbundet redovisat
statistik över insatserna till kompetensnämnden.
Målgruppen för kommunens aktivitetsansvar är ungdomar som aldrig har påbörjat,
som har avbrutit eller inte fullföljt sin gymnasieutbildning och är mellan 16-19 år och
är folkbokförda i Järfälla kommun. Sedan 1 juli 2018 ingår inte ungdomar som studerar på introduktionsprogram i målgruppen.

2.

ÅTGÄRDER I JÄRFÄLLA KOMMUN

Ung vägledning arbetar med ungdomar under 20 år, som inte genomfört eller fullföljt
en gymnasieutbildning, och erbjuder lämpliga individuella åtgärder som i första hand
ska syfta till att motivera unga till att påbörja eller återuppta en utbildning. En ungdom som är inskriven och intresserad av aktiviteter i det kommunala aktivitetsansvaret kan erbjudas en eller flera åtgärder som ett led i att återgå till studier som leder till
gymnasieexamen eller motsvarande. Åtgärderna kan också kombineras utifrån den
enskilde ungdomens förutsättningar och behov. Åtgärderna skall dokumenteras på ett
lämpligt sätt och verksamheten ska hålla register över de ungdomar som omfattas av
ansvaret i en databas.
Inom ramen för den gemensamma gymnasieregionen, Storsthlm, finns en gemensam
databas - Ungdoms- och Elevdatabasen, UEDB - där uppgifter om ungdomar som
hör till målgruppen samlas. Där registreras också all information utifrån de nyckeltal
som kommunen har till uppgift att redovisa till Skolverket via Statistiska Central-
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byrån (SCB). Regelbundna nätverksträffar på Storsthlm underlättar för samsyn och
synkronisering av verksamheten i länet.
Ung vägledning genomför flera kortare insatser med enstaka kontakttillfällen. Det
kan handla om att hjälpa till vid ansökan till gymnasieskola, förmedla kontakt med
andra personer eller myndigheter eller hjälpa till vid dokumentation. Andra unga
behöver en längre kedja av kontakter där olika verksamheter samarbetar kring vissa
ungdomar för att få det bästa resultatet för den enskilde ungdomen. Det kan uppkomma behov av olika åtgärder så som studie- och yrkesvägledning, praktik och regelbundna samtal. Flera personer inom verksamheten och ibland även personer utanför kommunens aktivitetsansvar arbetar då samtidigt med berörd ungdom. Vid denna
redovisning har personalen vid Ung vägledning genomfört 836 kontakter som registreras för redovisning till Skolverket/SCB.

3.

REDOVISNING PER DEN 1 APRIL 2019

Antal 16-19 åringar som är folkbokförda i Järfälla vid detta mättillfälle är 3 465 personer, per den 1 april. Av dessa är 243 personer inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret.

Åtgärd inom KAA
Antal/Andel ungdomar inskrivna i det
kommunala aktivitetsstödet av den
totala populationen

3.1

2019:3
2019-02-01
25 personer
282 personer/7,8 %

2019:4
2019-04-01
16 personer
243 personer/ 7 %

2018:1
2018-10-01
13 personer
353 personer/
9,1 %

2018:2
2018-12-01
31 personer
323 personer
8,64 %

Sysselsättning som ungdomarna angav vid kontakt april 2019

Nedanstående tabell visar vad ungdomarna inom det kommunala aktivitetssansvaret
hade för sysselsättning när förvaltningen kontaktade dem. Vid mättillfället den 1
april 2019 hade 836 kontaker tagits med unga som var registrerade i kommunens
aktivitetsansvar. En person kan ha kontaktats vid flera tillfällen. Kontakt kan ha skett
på flera sätt, exempelvis via mail, sms, brev, telefon och personligt möte.
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2019:3
2019-02-01
Antal personer

Okänd/inte fått kontakt
Annan sysselsättning
Arbete
Studier inom Komvux
Andra studier (ej introduktion eller nationellt program)1
Ingen sysselsättning
Studier på folkhögskola
Studier i utlandet 2
I åtgärd via annan
aktör
Utlandsvistelse, ej
studier
I åtgärd via det kommunala aktivitetsansvaret
Studier på privat
yrkesutbildning
Totalt antal ungdomar där vi har kännedom om sysselsättning vid kontakt för
målgruppen KAA

2019:4
2019-04-01
Antal personer

2018:1
2018-10-01
Antal personer

2018:2
2018-12-01
Antal personer

171

125

285

230

17
29
3

20
28
4

6
18
1
5

10
25
6

20
2

22
3

11
1

18
1

19
17

20
19

10
16

11
20

1

-

-

1

1

1

2

1

109

118

1

68

92

Vid den sista mätningen är fortfarande drygt hälften okända/inte fått kontakt av de
ungdomar som är inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret. Ungefär hälften av
dessa är ungdomar som beviljats tillfälligt upphållstillstånd inom ramen för
gymnasielagen. Dessa elever är ofta mycket svåra att hitta och är många gånger inte
bosatta på uppgiven folkbokföringsadress. Då uppehållstillståndet är villkorat, så
kommer dessa elever inte att finnas med om ett år om de inte påbörjar en gymnasieutbildning, eftersom det är en av förutsättningarna i den tillfälliga gymnasielagen. De
övriga okända/ej fått kontakt är fördelade på att ha sysselsättning, befinna sig i
sysselsättning där andra myndigheter är huvudansvariga. Gemensamt för gruppen är
att de inte önskar någon kontakt med verksamheten och de blir då väldigt svåra att få
kontakt med. Statistiken visar ändå att flera av de ungdomar som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret har sysselsättning och att många arbetar och har kommit ut på
arbetsmarknaden på egen hand.
1

2

”Andra studier” är studier i Sverige som inte leder till gymnasieexamen eller motsvarande.
”Studier i utlandet” är studier som inte leder till motsvarande gymnasieexamen.
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Att antalet ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret sjunker mellan mätpunkterna oktober 2018 till april 2019 beror framför allt på att uppgifterna om ungdomarna
försvinner ur Ungdoms- och Elevdatabasen, UEDB den dag de fyller 20 år. Några
vägleds in i introduktionsprogram för att gå vidare till ett nationellt program.
4. KOMMANDE REDOVISNING AV KOMMUNENS AKTIVITETSANSVAR
Regelbunden uppföljning ökar förutsättningarna för kommunen att erbjuda en mer
flexibel och transparent verksamhet och ger en mer rättvisande bild av verksamhetens omfattning och behov.
Uppföljning, mätning och redovisning av insatser och statistik har sedan våren 2016
följts upp via förvaltningen. Från och med läsåret 2019/20 kommer redovisningen
genomföras direkt från verksamheten i samband med kvartalsrapporter och verksamhetsberättelsen.
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