
Kommunernas 
aktivitetsansvar16-19 år

KAA Södertälje



Hemkommunen bör enligt Skolverkets Allmänna råd

1. Styra och leda arbetet genom att det finns en ändamålsenlig organisation
med en tydlig ansvarsfördelning och en strukturerad handlingsplan för
aktivitetsansvaret

2. Löpande identifiera, informera och kontakta ungdomar som tillhör
målgruppen 16-19 år

3. Erbjuda lämpliga individuella åtgärder

4. Se till att det finns förutsättningar och rutiner för dokumentation av insatser

5. Föra register över de ungdomar som tillhör målgruppen till Skolverket och
SCB



Vilka ungdomar omfattas av KAA?

Ungdomar som

• är folkbokförda i kommunen

• inte längre är skolpliktiga

• inte är fyllda 20 år

• inte genomför utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller 
motsvarande utbildning

• inte har fullföljt utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller 
motsvarande utbildning

• Den 1 juli 2018 kom nya riktlinjer gällande målgruppen för ungdomar i aktivitetsansvaret. Elever 
inskrivna på IM programmet tillhör inte längre aktivitetsansvaret

Ensamkommande

• Tillhör juridiskt inte KAA men i undantagsfall har vi haft några inskrivna i studier



Mål med det kommunala aktivitetsansvaret

• Att minska riskerna för att ungdomar hamnar i ett långvarigt
utanförskap

• Att ungdomar deltar i gymnasieutbildning och avslutar sina

gymnasiestudier med en gymnasieexamen



Skyldighet att
identifiera och
kontakta alla
ungdomar
som tillhör KAA



KAA organisation i Södertälje

• Förlagt på Morabergs studiecentrum

• Uppdelad i pedagogisk och uppsökande

verksamhet



Arbetsgrupp KAA Södertälje

• KAA ansvariga- två socionomer/ungdomscoacher

• Undervisande lärare

• Specialpedagog

• Studie-och yrkesvägledare

• Praktiksamordnare

• Ansvarig chef rektor på Morabergs studiecentrum



Pedagogisk organisation

• Egen undervisning inom introduktionsprogrammet Individuellt alternativ

• Individuellt anpassad utbildning utifrån varje individs behov och intressen

• Ungdomar erbjuds att läsa upp behörigheten i vissa ämnen på grundskole- och/eller 
gymnasienivå

• Ungdomar som väljer att studera får genomgå en pedagogisk kartläggning som sedan 
återkopplas till undervisande lärare

• Under höstterminen har det funnits 16 tillgängliga kurser/ämnen att läsa



Uppsökande verksamhet- Insatser

• Motiverande och vägledande samtal, arbete med självkännedom

• Studie- och yrkesvägledning och stöd att söka till gymnasiet

• Studier på Komvux och Folkhögskola för målgruppen 18-19 år

• Stöd i att ordna individanpassad praktikplats utifrån intresse och förmåga

• Stöd i arbetssökning som exempelvis hjälp med att skriva CV och personligt brev

• Stöd i kontakt med myndigheter



Nätverk och samverkan KAA Södertälje

• Nätverksmöten UVAS- Unga som varken arbetar eller studerar

• Resurscentrum

• Socialtjänsten

• KAA-nätverk Södertörn

• ALIS

• Komvux

• Skatteverket



Antal inskrivna på KAA 2020



Höstutskick 2020



Höstutskick 2020



Höstutskick 2020



Höstutskick 2020



Tack för att ni lyssnade!

Frågestund


