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Revidering av Handlingsplan för kommunens
aktivitetsansvar i Stockholm stad
-

Svar på remiss från Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning
Arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har
reviderat Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar i
Stockholms stad och anpassat innehållet till förändringar i
skollagen. Bland annat fastställs att ungdomar som läser vid
introduktionsprogram inte längre ska omfattas av aktivitetsansvaret.
Ändringen syftar även till att ytterligare förtydliga vilka ungdomar
som omfattas av kommunens aktivitetsansvar.
Förvaltningen är positiv till den reviderade handlingsplanen och
föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat en revidering av Handlingsplan för
kommunens aktivitetsansvar (KAA) i Stockholms stad. Remissen
ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-06-20. Övriga
remissinstanser är stadsledningskontoret samt stadsdelsnämnderna
Rinkeby-Kista och Älvsjö.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för socialtjänst och fritid i
samverkan med administrativa avdelningen.
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Ärendet
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 genomför eller har fullföljt
utbildning på nationella program i gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Aktivitetsansvaret
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ställer krav på att kommunen håller sig informerad om vilka som
tillhör målgruppen, kontaktar dessa och erbjuder dem lämpliga
individuella åtgärder.
I Skolverkets allmänna råd föreskrivs att kommunerna ska ha en
strukturerad handlingsplan för sitt arbete. 2016 utarbetade
arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen ett
förslag till handlingsplan som antogs av kommunfullmäktige. I
handlingsplanen anges att det ska ske en årlig revidering av
handlingsplanen. Under 2017 skedde inga förändringar som
föranledde en sådan revidering.
Under 2018 genomfördes förändringar i skollagen som styr
kommunens aktivitetsansvar. I den reviderade handlingsplanen har
innehållet anpassats till ny lagstiftning och smärre ändringar har
också gjorts utifrån förändrade arbetssätt. Bland annat fastställs att
ungdomar som läser vid introduktionsprogram inte längre ska
omfattas av aktivitetsansvaret. Ändringen syftar även till att
ytterligare förtydliga vilka ungdomar som omfattas av kommunens
aktivitetsansvar.
Jämställdhetsanalys
Kommunernas aktivitetsansvar omfattar alla ungdomar upp till 20
år, oavsett kön, som är folkbokförda i kommunen och som har
fullgjort sin skolplikt men inte genomför eller har fullföljt
utbildning på nationella program i gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Ärendet bedöms
vara könsneutralt.
Synpunkter och förslag
Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar spänner över flera
nämnders verksamhetsområden inom Stockholms stad.
Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för de delar som inte ligger inom
utbildningsnämndens ansvarsområde. Även stadsdelsnämnderna har
ett visst ansvar i frågan.
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Arbetsmarknadsnämnden har ansvaret för den samordning som
krävs mellan olika berörda nämnder. Arbetsmarknadsämnden
ansvarar också för det uppsökande arbetet samt för att kartlägga
behov, erbjuda stöd och motivera tillbaka till studier eller arbete.
Utbildningsnämnden ska förebygga och förhindra studieavbrott,
säkra övergång från grundskola till gymnasieskola samt erbjuda
studier för de ungdomar som vill studera. Utbildningsnämnden ska
också säkerställa att det finns tillräckligt med gymnasieplatser för
de som vill studera.
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Stadsdelsnämnderna ska samarbeta med arbetsmarknadsnämnden
och utbildningsnämnden och vid behov erbjuda stöd utifrån
socialtjänstlagen. Även stadsdelsnämndernas arbete med
fritidsverksamheter, fältverksamhet samt andra förebyggande och
stödjande insatser är en viktig del i fullgörandet av
aktivitetsansvaret.
Förvaltningen är positiv till den reviderade handlingsplanen för
kommunens aktivitetsansvar och föreslår att nämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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