
Reglemente för kommunens aktivitetsansvar för 
ungdomar (KAA) 2018-2022 

Antagen av kommunfullmäktige den 24 januari 2018, § 4.

Bakgrund 

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar förtydligades i Skollagen den 1 januari 

2015. Skolverket har tagit fram allmänna råd som ett stöd för planering, genomförande 

och utveckling för kommuner och andra aktörer. Syftet är att aktivitetsansvaret för 

ungdomar blir likvärdigt och av hög kvalitet. En ungdom som aldrig har påbörjat, har 

avbrutit eller inte fullföljt sin gymnasieutbildning på ett nationellt program eller 

motsvarande kan hamna i en situation, där vägen till vidare utbildning eller arbete 

begränsas. Det är därför viktigt att samhällets insatser för ungdomar sätts in, så att 

ungdomarnas utvecklingsprocess kan fortgå utan längre avbrott. Det är också viktigt att 

insatser som görs tar sin utgångspunkt i ungdomarnas behov, förutsättningar och mål. 

Melleruds kommun har tagit fram detta reglemente för kommunens verksamheter i 

enlighet med 29 kap. 9§ Skollagen (2010:800)1 för att säkerställa efterlevnaden av vårt 

kommunala aktivitetsansvar för ungdomar. 

Syfte 

Reglementet syftar till att säkerställa att kommunen har en tydlig organisation för KAA 

samt en god samverkan inom kommunens samtliga verksamheter och externa aktörer. 

Vi vill med detta stärka ungdomars möjlighet till att kunna göra framtida val utan större 

begränsningar. 

Mål 

Alla ungdomar som omfattas av KAA kontaktas och erbjuds stöd för att i första hand 

återuppta/påbörja gymnasieutbildning eller yrkesinriktad utbildning. 

Ansvarsfördelning 

Huvudansvaret för KAA ligger hos Kultur- och utbildningsnämnden2. 

Kommunstyrelsen ansvarar genom Arbetsmarknadsenheten3, för att det finns en 

handledare kopplat till KAA. 

Ekonomi 

Respektive verksamhet bär sina egna kostnader för verksamheternas insatser. 

1 Benämns hädanefter KAA 
2 Benämns hädanefter KUN 
3 Benämns hädanefter AME 



Målgrupp 

KAA aktualiseras om ungdomen; 

 är folkbokförd i Melleruds kommun. 

 inte längre är skolpliktig. 

 inte har fyllt 20 år. 

och 

 går på introduktionsprogram i gymnasiet. 

 genomför inte utbildning på nationellt program. 

 har inte fullföljt utbildningen på nationellt program. 

 

Att identifiera målgruppen 

Kommunen ska hålla sig informerad om sysselsättningen för de ungdomar som berörs av 

aktivitetsansvaret. Det viktiga är att kontakterna och informationsinhämtningen sker på 

ett för ungdomen begripligt språk. 

Metoden för informationsinhämtningen ska ske löpande under hela året och ska ske i tre 

steg. 

 Informationsinhämtning om ungdomens sysselsättning och registrering av den. 

 Kontakt med de ungdomar som berörs. 

 Erbjudande om lämpligt individuellt stöd. 

Dokumentation 

Kommunen ska enligt Skollagen föra dokumentation över de insatser som erbjuds till 

ungdomarna inom KAA.  

Kommunen ska även föra ett register över ungdomarna som omfattas av KAA i enlighet 

med Skollagen.  

Kommunen har även ett ansvar för att till SCB två gånger per år rapportera in uppgifter i 

KAA. 

 


