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Sammanfattning
Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar
upp till 20 år som är folkbokförda i kommunen, och som har
fullgjort sin skolplikt men inte genomfört eller fullföljt utbildning
på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller
motsvarande utbildning. Enligt skolverkets allmänna råd för
kommunernas arbete med aktivitetsansvaret föreskrivs att
kommunerna ska ha en strukturerad handlingsplan för sitt arbete.
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen utarbetade 2016 i
samverkan ett förslag till handlingsplan för det kommunala
aktivitetsansvaret i Stockholms stad som antogs av
kommunfullmäktige. Dessa två förvaltningar har i samverkan
utarbetat en reviderad version av handlingsplanen där innehållet
anpassats till ny lagstiftning. Smärre ändringar har också gjorts
utifrån förändrade arbetssätt. Förvaltningen är positiv till den
reviderade handlingsplanen för kommunens aktivitetsansvar.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen Stockholms stad har remitterat en revidering av
Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar (KAA) i
Stockholms Stad. I den reviderade handlingsplanen som utarbetats
av arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har
innehållet anpassats till ny lagstiftning och smärre ändringar har
också gjorts utifrån förändrade arbetssätt. Under 2018 genomfördes
förändringar i skollagen som styr kommunens aktivitetsansvar.
Remissinstanser är: Stadsledningskontoret, Rinkeby-Kista -,
Skärholmen - och Älvsjö stadsdelsnämnder. Stadsdelsnämndens
svar på remissen skickas till Kommunstyrelsen senast den 20 juni
2019.
Ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen
utarbetade 2016 i samverkan ett förslag till handlingsplan för det
kommunala aktivitetsansvaret i Stockholms stad som antogs av
kommunfullmäktige. Förslaget utgår från Skolverkets allmänna råd
samt från den ansvarsfördelning mellan stadens nämnder som
beslutats av kommunfullmäktige. Målsättningen för arbetet är att få
ungdomar som inte påbörjat eller fullföljt en gymnasieutbildning att
göra det. De insatser som erbjuds och påbörjas ska i första hand
handla om att motivera den unga att återgå till studier. I andra hand
kan insatserna syfta till att erbjuda annan sysselsättning, exempelvis
arbete. I handlingsplanen anges att det ska ske en årlig revidering av
handlingsplanen. Under 2017 skedde inga förändringar som
föranledde en sådan revidering. 2018 genomfördes förändringar i
skollagen som styr kommunens aktivitetsansvar.
Arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har
gemensamt utarbetat en reviderad version av handlingsplanen där
innehållet anpassats till ny lagstiftning. Smärre ändringar har också
gjorts utifrån förändrade arbetssätt. Delar som rör skolans ansvar
och har påverkan på kommunens aktivitetsansvar, men som inte
direkt härrör till detta har skrivits ner.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för individ och familj.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till den reviderade handlingsplanen för
kommunens aktivitetsansvar. I april 2018 omfattades närmare 400
ungdomar av KAA i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista (siffror från
barn – och elevregistret). Förvaltningen har ett pågående arbete för
att särskilt stötta denna grupp. I stadsdelsförvaltningens träffpunkter
för ungdomar arbetar ungdomscoacher som fungerar som ett
vuxenstöd med fokus på att vägleda och stötta unga i att växa och ta
ansvar. Förvaltningens träffpunkter erbjuder inspirationskvällar och
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karriärsdagar, med fokus på studier och yrkesliv. Det finns sedan
2015 ett projekt inom Arbetsmarknadsförvaltningen där uppdraget
är att söka upp personer som ingår i målgruppen för att erbjuda dem
insatser via Jobbtorg. Utifrån det systematiska uppsöksarbetet har
det framkommit att det oftast saknas kännedom om rätten till stöd
och hjälp, trots ett flertal försök till att informera om just detta. Det
behövs en neutral och lokal plats dit ungdomarna kan komma för att
få stöd och rådgivning, vilket de lokala träffpunkterna i stadsdelen
syftar till att vara.
I Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning finns den i staden högsta
andelen unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS).
För att öka andelen unga som fullföljer gymnasieskolan vill
förvaltningen betona vikten av uppföljning och samverkan mellan
avlämnande grundskola och mottagande gymnasieskola.
I förvaltningens verksamhetsplan för 2019 beskriver samtliga
verksamheter inom avdelning Individ och familj särskilt hur
förvaltningen ska arbeta för att ungdomarna ska nå större
skolframgång och arbeta förebyggande i syfte att förhindra att
ungdomar avslutar sin skolgång innan fullgjord grundskola och
gymnasium. För att ytterligare stärka samverkan mellan socialtjänst
och skola ska befintliga samarbetsformer mellan socialtjänst och
skola ses över så att de gynnar barn och ungdomars skolgång.
Nätverkslaget i socialtjänstens öppenvård arbetar också uppsökande
och träffar elevvårdsteamen i alla stadsdelsområdets skolor för
dialog om möjligheten att nyttja Nätverkslaget vid oro kring elevers
skolgång.
Bilagor
1. Revidering av Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar i
Stockholm stad
2. Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar i Stockholms stad
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