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Det kommunala aktivitetsansvaret  
för ungdomar som fullgjort sin  

skolplikt men som inte fyllt 20 år 
 

 



Rapport om det kommunala uppföljningsansvaret läsåret 15/16 
 

1 Arbetsmodell 

Enligt fastställd handlingsplan 2015-09-20 finns rutiner för uppföljning av kommunens ungdomar 
under 20 år, som ej befinner sig i utbildning eller ej har fullföljt gymnasieutbildning eller motsva-
rande.  

 
För att kontinuerligt följa upp och informera ungdomar om möjligheten till studier m.m. har föl-
jande arbetsmodell tagits fram.   

 
Varje år under höstterminen informerar barn- och utbildningssektorn sina samarbetspartners om 
det kommunala ansvaret för ungdomar mellan 16-20 år. Ett gemensamt utskick har tagits fram 
tillsammans med kranskommunerna Vindeln, Nordmaling, Vännäs och Bjurholm för att säkerhets-
ställa att vi får information från gymnasieskolorna vilka elever som inte nått ett slutbetyg. Krans-
kommunerna träffas 2-3 gånger per år för att dela med sig av kunskap och för att hela tiden ut-
veckla den skyldighet kommunen har. De som uppmanas att kontakta oss kring aktuella ungdomar 
är kommunala gymnasieskolor, fristående gymnasieskolor. 

 
Minst en gång/månad kontrolleras, via befolkningsregistret, vilka ungdomar i aktuell ålder som är 
nyinflyttade i kommunen. Dessa informeras om det kommunala uppföljningsansvaret och ombeds 
att besvara ett antal frågor. 

 

2 Det aktuella läget 

 
Under perioden september 2015 t.o.m. september 2016  
I september rapporterade vi till skolverket 61 elever vårterminen 2016 som innefattas av aktivitets-
ansvaret. Sex av dessa går på ett introduktionsprogram och 36 på språkintroduktion. Resterade har 
haft praktik eller andra studier. I augusti har gymnasieskolor meddelat att oss nio elever som inte 
har fått en fullständig gymnasieexamen. Dessa har erbjudits studievägledning och en förfrågan har 
skickats ut. 4 av dessa har sysselsättning jobb eller praktik. 5 av dessa har vi inte nått fram till.  
 
Elever som hoppar av gymnasiet eller inte kommer in på gymnasiet 
En elev har hoppat av sin gymnasieutbildning under perioden. Denna elev är i studier från och med 
ht-16. Tre elever från Tundalsskolan var ej behöriga till gymnasiet och läser introduktionspro-
grammet- Individuellt alternativ på Lärcentrum, där målsättningen är att de ska bli behöriga till 
gymnasieskolans nationella program. 
 
Av de ungdomar som tidigare varit aktuella för åtgärder inom ramen för uppföljningsansvaret och 
inte hunnit fylla 20 år under perioden har många varit i kontakt med SYV på Lärcentrum för vidare 
studier eller annat, såsom t.ex. praktik. Ungdomar som har varit svåra att nå har via brev upplysts 
om vart de ska vända sig för att få hjälp.  

 
De elever som avbryter sina studier för att direkt fortsätta på annat program inom gymnasieskolan 
finns inte med i denna rapport eftersom de inte aktivt berörs av någon uppföljning. 

 
 



3  

Arbetsprocessen 

De ungdomar som funnits med på listan har först kontaktats via brev med en förfrågan där de om-
betts ange sin nuvarande sysselsättning, samt i detta brev informerats om vart de kan vända sig om 
de önskar hjälp med att hitta lämplig sysselsättning. 

 
Information om vart de kan vända sig för stöd har också funnits tillgänglig på kommunens hemsida  
(http://www.robertsfors.se/naringsliv/16-20-ar-utan-skola-eller-jobb/). 
 
Under detta läsår har vi startat arbetsgruppen DUA1 ”En väg in”. Denna grupp består av arbetsför-
medlare, socialsekreterare, studievägledare, kordinator och KAA handläggare. DUA ska jobba med 
att få unga mellan 20-25 år till arbete eller studier. I Robertsfors har vi valt att samverka med 
målgrupp 16-20 år(de som innefattar KAA2). 

4 Svårigheter som vi stött på under arbetets gång 

Några ungdomar har varit svåra att få kontakt med. De har inte besvarat förfrågan som skickats  
med brev och har dessutom varit svåra att nå per telefon då de saknat registrerat mobilnummer eller 
helt enkelt inte svarat. Det är rimligt att anta att vissa av dessa ungdomar redan har en kontakt på 
Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. P.g.a. sekretessen har vi dock inte möjlighet att stämma av 
med dem om de ungdomar vi inte lyckats få kontakt med redan finns i deras rullar. Det vi kan göra är 
att skriftligen informera om vart de ska vända sig samt informera socialtjänst och AF om att vi har en 
person som vi inte kan nå. 

 
För många elever som står utanför såväl arbetsmarknad som gymnasiestudier kan det vara svårt att 
hitta en fungerande lösning. I och med det minskade utbildningsutbudet på Lärcentrum är det enda 
utbildningsalternativ som finns i kommunen Individuellt alternativ på Lärcentrum eller att läsa på 
distans. Det är även möjligt att göra undantag och skriva in personer under 20 år på Komvux om det 
finns särskilda skäl att göra så och att det i det enskilda fallet kan anses vara ett bra alternativ. 
 
Gymnasiestudier i kranskommunerna är för många inget alternativ. Detta kan bero på allt ifrån 
bristande motivation, olika funktionshinder eller andra problem som gör det svårt att få det att 
fungera rent praktiskt. Studier visar att det är vanligt att de ungdomar som står utanför arbetsliv och 
studier har psykiska och fysiska hälsoproblem som gör att t.ex. hjälp från sjukvården kan vara 
nödvändig innan personen i fråga kan orka ta sig vidare till studier eller praktik/arbete. 
 
För den grupp ungdomar som brottas med bristande studiemotivation kan en praktikplats ofta vara 
ett bra alternativ i ett första steg att komma tillbaka. Att hitta lämpliga praktikplatser för dessa 
ungdomar är dock inte alltid lätt. Det är också mycket viktigt att arbetsuppgifterna på praktikplat-
sen är meningsfulla för ungdomarna. Detta kräver mycket av den mottagande praktikplatsen som 
måste ha både tid att handleda praktikanten och gott om sysselsättning som passar för den enskilde 
ungdomen. En viktig faktor för motivationen är givetvis också att praktikplatsen kan leda vidare till 
en lust att läsa till ett yrke eller studier på universitet.  
 

5 Utvecklingsmöjligheter 

Vi har uppmärksammat ett behov av andra aktiviteter och verksamheter. Målgruppen 
”hemmasittare” behöver en enkel daglig aktivitet för att bryta isolering och möjligheten att få träna 

                                                           
1
 Delegationen för unga till arbete, mer info på https://www.dua.se/ 

 
2
 Kommunens aktivitetsansvar för unga 

http://www.robertsfors.se/naringsliv/16-20-ar-utan-skola-eller-jobb/
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwin6e26nLLQAhUGliwKHdWeAM4QFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.dua.se%2F&usg=AFQjCNFMdEHH_BbRXIIr4JlBQ9B5fn_gPA


på dagliga rutiner. Några ungdomar har varit svåra att få kontakt med. Enligt den nya lagen som 
kom är vi skyldiga att ha en uppsökande verksamhet. Detta har inte genomförts eftersom de är 
resurskrävande och att det kräver rätt kompetens. Vi jobbar aktivt med marknadsföring av 
kommunensaktivitetsansvar och DUA.  
 

6 Avslutande kommentarer om arbetet under läsåret 2015/16 

Eftersom den nya lagen kom den 1 januari som innebär att elever som inte uppnått ett fullständigt 
slutbetyg också ska finnas med i ansvaret. I sammarbete med kranskommunerna har vi tagit fram 
ett gemensamt utskick för att snabbare få information och kunna se till att dessa elever erbjuds 
möjlighet att färdigställa sin gymnasieexamen genom att skicka ut ett brev innan sommaren. Detta 
visande sig att det gav ett mycket bättre underlag för vår rapportering till skolverket, så att vi 
snabbare kan söka upp de elever som inte slutfört en gymnasieexamen och coacha dem till en 
sysselsättning. 
 
 
Robertsfors 2016-09-29 
 

 
Ida Nilsson, Handläggare Aktivitetssansvar                            Joanna Michels, SYV Lärcentrum 
 


