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§ 55
Inriktning kommunala aktivitetsansvaret (UN 2021.079)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Utbildningsnämnden noterar informationen och återtar uppdraget om att ta fram riktlinjer för 
det kommunala aktivitetsansvaret.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram inriktningar kring vilka insatser som kan bekostas 
inom kommunala aktivitetsansvaret samt hur dessa ska hanteras. I den bifogade rapporten 
finns mer utförlig information. På utbildningsnämndens senaste möte gavs ett uppdrag till 
barn- och ungdomsförvaltningen om att ta fram riktlinjer för det kommunala 
aktivitetsansvaret. Förvaltningen bedömer dock att riktlinjer för insatser inte är 
ändamålsenligt och skulle begränsa möjligheten till flexibilitet inom insatsåtgärder.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Informationsärende KAA
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Tjänsteskrivelse

Inriktning kommunala 
aktivitetsansvaret

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen och återtar uppdraget om att ta fram 
riktlinjer för det kommunala aktivitetsansvaret.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram inriktningar kring vilka insatser som kan 
bekostas inom kommunala aktivitetsansvaret samt hur dessa ska hanteras. I den 
bifogade rapporten finns mer utförlig information. På utbildningsnämndens senaste 
möte gavs ett uppdrag till barn- och ungdomsförvaltningen om att ta fram riktlinjer 
för det kommunala aktivitetsansvaret. Förvaltningen bedömer dock att riktlinjer för 
insatser inte är ändamålsenligt och skulle begränsa möjligheten till flexibilitet inom 
insatsåtgärder.

Susanna Falk Christian Hedborg
Utbildningschef Avd.chef eko & adm

Expedieras till:
Akten



2021-11-24
SID 1/1

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN

Kommunala aktivitetsansvaret – 
insatser för återgång till 
studier/sysselsättning
Enligt 29 kap. 9 § i Skollagen (2010:800) ska hemkommunen löpande under året 
hålla sig informerad om hur de ungdomar, som är folkbokförda i kommunen, är 
sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför 
eller har examen från gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. 
Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som 
berörs lämpliga individuella åtgärder.  Åtgärderna ska i första hand syfta till att 
motivera ungdomen att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska föra ett 
register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enlig första stycket och 
dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. 

Insatser
För att kunna möta de elever som inte för stunden har en sysselsättning arbetar det 
kommunala aktivitetsansvaret med uppsökande processer genom olika typer av 
medier. Kan vara via telefon, sociala medier, brev och ibland även besök. En del i 
arbetet är att coacha, prata, lyssna, förstå och föreslå till de elever som hamnar 
utanför ordinarie utbildning/sysselsättning, men en del är också att bekosta tillfälliga 
insatser för att skapa engagemang kring en återgång till studier. Vissa av dessa 
tillfälliga insatser kan vara:

 Handledarersättning
 Matersättning
 SL-kort
 Stöd för studier vid folkhögskola
 Praktikersättning
 Eller liknande

Processen kring bedömning av tillfällig insats kommer hanteras som processerna 
kring skolskjuts och tilläggsbelopp, med vissa justeringar. Eleven som är aktuell för 
insats ska tolkas som en ansökan om insats, den ska skrivas ner, handläggas och 
beslutas, precis i enlighet med övrig myndighetshandläggning inom barn- och 
ungdomsförvaltningen. De insatser som kan vara aktuella föreslås/handläggs av 
handläggare och beslutas av ansvarig chef.
Budgeten till insatser beslutas av förvaltningschef årligen. Om det blir pengar över är 
det förvaltningschef som fördelar medel till nämndens övriga ansvarsområden.


