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Sammanfattning  

Utbildning betonas av Skolverket som en av de viktigaste faktorerna för hur en ung män-

niskas liv kommer att utvecklas.1 Från och med 1 januari 2015 skärptes skollagen och 

kommunens informationsansvar ersattes av ett aktivitetsansvar. Ansvaret omfattar ung-

domar som är under 20 år, har gått ut grundskolan och inte fullföljt en utbildning på ett 

nationellt program i en gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande. Lagen inne-

bär att kommunen ska erbjuda lämpliga individuella åtgärder som i första hand motiverar 

de unga att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunerna ska även kontinuerligt 

föra register över de unga som omfattas av ansvaret och dokumentera insatserna på lämp-

ligt sätt.  

Under 2016 och 2017 genomförde PwC granskningar av det kommunala aktivitetsansvaret 

i flera kommuner. Resultatet från granskningar i sju kommuner har jämförts i syfte att 

identifiera återkommande utvecklingsområden och framgångsfaktorer. Förhoppningen är 

att den jämförande studien på så vis kan fungera som ett utvecklingsstöd för kommunerna 

i sitt fortsatta arbete med aktivitetsansvaret. 

Den jämförande analysen visar att kommunerna har kommit olika långt i sitt arbete med 

aktivitetsansvaret, men att det sammantaget fanns mycket kvar att utveckla för att kom-

munerna helt ska uppfylla det kommunala aktivitetsansvaret.  

I jämförelsen mellan kommunerna kan fyra återkommande, övergripande områden kon-

stateras: 

1. Alla kommuner är inte tillräckligt aktiva 

Få kommuner uppfyller helt sitt lagstadgade ansvar att ha en aktiv relation med de unga 

som omfattas av lagen. Den stora majoriteten av kommunerna riskerar att inte nå alla i 

målgruppen och erbjuder inte individuella åtgärder i tillräcklig utsträckning.  

Kommunerna behöver utveckla sina insatser till de unga som omfattas av aktivitetsansva-

ret så att de i större grad utformas och anpassas utifrån den enskildes förutsättningar och 

behov. Granskningen visar att åtgärderna för ofta tar sin utgångspunkt i kommunens egen 

organisering av aktivitetsansvaret, snarare än den enskildas situation. En stor del av det 

praktiska arbetet med aktivitetsansvaret i kommunerna sker av studie- och yrkesvägle-

dare och skoladministratörer, som inte alltid har haft tillräckliga förutsättningar för arbe-

tet. Ungefär hälften, tre av sju kommuner, erbjuder också främst insatser som begränsas 

till utbildningsverksamheternas ansvarsområde, så som en individuell studieplan vid in-

troduktionsprogrammet som främsta insats. Det fungerar för de unga som relativt omgå-

ende kan motiveras till studier och inte är behöriga till gymnasieskolans nationella pro-

gram, men bedöms inte som en tillräcklig insats för samtliga i målgruppen som inte stu-

derar. Kommunen ska kunna erbjuda motivationshöjande insatser eller relevant stöd till 

alla som omfattas av aktivitetsansvaret. I tre av sju kommuner erbjuds fler typer av insat-

                                                             
1 Skolverket (2016). Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Skolverkets allmänna råd med 
kommenterar, Stockholm 2016. 
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ser utöver olika former av studier så som praktik, coachning, stödsamtal och andra ar-

betsmarknadsinsatser. Det är positivt att dessa kommuner involverar flera kompetenser i 

sitt arbete med aktivitetsansvaret. I en kommun har ingen kontakt alls tagits utifrån akti-

vitetsansvaret, och inga insatser har erbjudits. Endast en kommun har bedömts kunna 

säkerställa att alla i målgruppen har en dokumenterad, individuell handlingsplan eller 

motsvarande. 

Det finns behov av att utveckla sättet att kontakta de unga och den uppsökande verksam-

heten i kommunerna. Det är viktigt att det finns beslutade rutiner för kontinuerlig kart-

läggning, registrering och kontakt. Uppgifterna behöver även kvalitetssäkras. Endast en 

kommun bedömdes föra en tillräcklig registerhållning enligt lagens krav vid gransknings-

tillfället. 

Ett annat utvecklingsområde i kommunerna är dokumentation och uppföljning av insat-

ser på individnivå. Av samtliga kommuner har en kommun har bedömts ha en tillfredstäl-

lande dokumentation. En utvärdering av insatserna är viktigt för att veta om insatserna 

haft effekt och för att kunna anpassa stödet utifrån den enskildes behov.  

 

2. En tydligare styrning behöver utvecklas 

 

En av de största svårigheterna för samtliga kommuner är att skapa ett strukturerat arbete 

mot tydliga mål som kan utvärderas. Den jämförande studien visar brister hos samtliga 

kommuner gällande handlingsplaner och ändamålsenliga styrande dokument med mål, 

riktlinjer och rutiner som regelbundet bör följas upp. Det innebär en sårbarhet i organi-

sationen vid personalförändringar samt en risk att alla delar som ingår i aktivitetsansvaret 

inte utförs.  

Den jämförande studien visar på vikten av att ansvarsfördelningen är tydlig, dokumente-

rad och känd. Ett genomgående tema i de granskande kommunerna är att det saknas 

samlade, tydliga riktlinjer gällande vilken funktion som gör vad.  

I de flesta kommuner har arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret startats utan en 

politisk målsättning för verksamheten. Samtliga kommuner i den jämförande studien har 

brister eller saknar en politisk prioritering gällande aktivitetsansvaret.  

Ett annat återkommande tema hos kommunerna är att det saknas strukturer för att iden-

tifiera och åtgärda förbättringsområden. Utvärdering och återrapportering har främst 

handlat om att informera om verksamhetens uppbyggnad, hur arbetet med att ta fram 

styrdokument fortgår eller att redovisa antalet individer som t.ex. är inskrivna på intro-

duktionsprogrammet. Den typen av uppföljning gör det svårt att samlat utvärdera om 

syftet med aktivitetsansvaret uppnås, det vill säga om insatserna varit lämpliga och leder 

till att den enskilde, i första hand, återgår till studier. Det finns följaktligen ett behov av en 

samlad uppföljning och utvärdering av arbetet med aktivitetsansvaret och dess effekter på 

grupp- och individnivå.  

3. Behov av en mer ändamålsenlig resursfördelning 

I två kommuner som granskats har resurserna bedömts vara tillräckliga för arbetet med 

det kommunala aktivitetsansvaret. I fem av sju kommuner har resurserna bedömts delvis 
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räcka till det kommunala aktivitetsansvaret. Ett återkommande tema är avsaknaden av 

tydligt avsatta medel till verksamheten för kommunens aktivitetsansvar. Det är inte heller 

alltid tydligt vilka personella resurser som finns att tillgå.  

Eftersom det saknats en specifik och tydlig budget för det kommunala aktivitetsansvaret 

har ingen kommun systematiskt följt upp och utvärderat om resurserna är tillräckliga. För 

att kommunerna ska kunna ompröva resurserna utifrån verksamhetens behov, så som 

Skolverket enligt sina allmänna råd menar att kommunerna bör göra, så behöver den 

samlade resursåtgången tydliggöras. 

 

I de två kommuner där resurserna bedömts som tillräckliga, anges den främsta anled-

ningen vara en välfungerande samverkan i kommunen där flera av kommunens olika 

kompetenser tar ett gemensamt ansvar för arbetet. En kommun har därutöver även sökt 

och beviljats särskilda projektmedel från europeiska socialfonden. För alla kommuner är 

det viktigt att säkerställa en långsiktig finansiering, även efter eventuella projektets avslut.  

 

4. Vikten av en fungerande samverkan 

En välfungerande intern och extern samverkan beskrivs vara en nyckelfaktor i arbetet 

med aktivitetsansvaret. Samverkan är ett viktigt verktyg för att identifiera ungdomar som 

tillhör målgruppen och erbjuda individuellt anpassade åtgärder. De två kommuner där 

samverkan bedömts som tillfredsställande, är också kommuner som bedömts tillhanda-

hålla individuella åtgärder i tillräcklig omfattning.  

I flera kommuner sker viss kontakt mellan externa och interna aktörer med koppling till 

det kommunala aktivitetsansvaret. Det saknas, eller finns brister i, de förankrade struk-

turerna för samverkan. En fungerande struktur består av dokumenterade avtal och över-

enskommelser som förtydligar ansvarsområden och bidrar till mindre sårbarhet vid per-

sonella förändringar. En tydlig styrning, med målsättningar och handlingsplaner, anses 

också påverka möjligheten till samverkan positivt. Det finns även strukturer för informat-

ionsöverföring och kontinuitet i kontakten med berörda parter så att alla är uppdaterade. 

Kulturen präglas av uppfattningen att kommunens aktivitetsansvar är en gemensam ange-

lägenhet– att flera av kommunens kompetenser och externa aktörer behövs och får förut-

sättningar att arbeta tillsammans för den enskildes bästa.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
 
Unga som inte har fullföljt sin gymnasieutbildning har en ökad risk för att senare i livet 

stå utanför arbetsmarknaden eller hamna i en utsatt situation. Det är därför viktigt att 

kommuner i tid sätter in insatser så att den enskilde kan komma vidare i sin utveckling.  

Sedan den 1 januari 2015 har kommunerna enligt skollagen ett uttalat krav att erbjuda 

unga som inte studerar lämpliga individuella åtgärder. Syftet med åtgärderna ska i första 

hand vara att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Gruppen 

unga som omfattas av aktivitetsansvaret är de som gått ut grundskolan eller motsvarande 

men inte fyllt 20 år och varken går eller har fullföljt utbildning på ett nationellt program i 

en gymnasieskola eller en gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Det kommu-

nala aktivitetsansvaret (KAA) kompletterar och ersätter det tidigare informationsansvaret 

och betonar att kommunen ska ha en aktiv relation med de unga som omfattas av lagen.   

Under 2016 och 2017 genomförde PwC inom ramen för uppdraget som sakkunniga biträ-

den i den kommunala revisionen granskningar av det kommunala aktivitetsansvaret i  

flera kommuner. Syftet var att granska om berörd nämnd säkerställt en ändamålsenlig 

planering, styrning och uppföljning av verksamheten inom det kommunala aktivitetsan-

svaret i enlighet med skollagens krav.  

Eftersom flera kommuner granskats inom samma område finns ett kunskapsunderlag och 

en möjlighet att jämföra resultatet mellan kommuner. Genom en jämförelse är det möjligt 

att identifiera återkommande teman i kommunernas arbete enligt aktivitetsansvaret. En 

jämförande studie kan hjälpa revisorerna i den fortsatta granskningen av området. Vidare 

kan revisorerna kommunicera rapporten till berörda nämnder och förvaltningar som stöd 

i ett fortsatt utvecklingsarbete. 

1.2. Syfte  
Syftet med en jämförande studie av det kommunala aktivitetsansvaret är att identifiera 

återkommande utvecklingsområden och framgångsfaktorer i sju kommuner som tidigare 

granskats. På så vis kan den jämförande studien fungera som ett utvecklingsstöd för 

kommunerna i sitt fortsatta arbete med aktivitetsansvaret. 

1.3. Utgångspunkter 
Skollag (2010:800) 

Förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas 

aktivitetsansvar för ungdomar  

Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det 

kommunala aktivitetsansvaret (SKOLFS 2015:28) 
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Skolverkets allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar (SKOLFS 

2015:62) 

1.4. Metod och avgränsning 
Studien avgränsas till det resultat som framkommit i tidigare granskningar utförda av 

PwC i sju kommuner under 2016 och 2017. Eventuella förändringar av kommunernas 

arbete med aktivitetsansvaret efter granskningarna ingår följaktligen inte i den jämfö-

rande studien. De kommuner som omfattas är Svenljunga, Karlstad, Lysekil, Mark, Troll-

hättan, Vara och Vårgårda. Dessa nämns vid namn i rapporten främst när framgångsfak-

torer identifierats för möjlighet till ytterligare kontakt och utbyte mellan kommuner. Re-

visionsrapporternas innehåll för respektive kommun har studerats och jämförts utifrån 

utgångspunkten att identifiera återkommande svagheter och styrkor. Särskilt fokus har 

varit på samverkans betydelse. Analysen har kompletterats med slutsatser från Skolverket 

och Skolinspektionen gällande det kommunala aktivitetsansvaret.  
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2. Resultat  

2.1. En övergripande bild  

Ingen av de sju kommunerna bedömdes vid revisorernas granskningar helt säkerställa en 

ändamålsenlig verksamhet för det kommunala aktivitetsansvaret i enlighet med revisions-

frågan. Revisionsfrågan har i fem av sju granskningar av aktivitetsansvaret varit:  

Har ansvarig nämnd säkerställt en ändamålsenlig planering, styrning och uppföljning av 

verksamheten inom det kommunala aktivitetsansvaret i enlighet med skollagens krav?  

I två av sju granskningar har formuleringen varit: Har ansvarig nämnd säkerställt 

ändamålsenliga rutiner och en handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret i 

enlighet med skollagens krav?  

 

Granskningarna har inte haft identiska kontrollmål men har ändå behandlat liknande 

områden. I tabellens första kolumn beskrivs områdena för granskningen och i den andra 

kolumnen definieras kontrollmålen. Därefter följer en redovisning av kommunernas upp-

fyllelse av kontrollmålen. Grönt står för uppfyllt, gult för delvis uppfyllt och rött för ej 

uppfyllt. Grått innebär att kontrollmålet inte ingått i granskningen. Bilden som framträ-

der stärker den samlade revisionella bedömningen: att kommunernas arbete med aktivi-

tetsansvaret till största del inte fungerar tillfredställande.  
 

Område Kontrollmål K L S T Va Vå M 

Resurser Tillräckliga resurser för arbetet               

Styrande  
dokument 

Ändamålsenliga styrande dokument 
med mål, riktlinjer och rutiner som 
regelbundet följs upp och revideras 

              

  
Dokumenterade rutiner, riktlinjer, 
handlingsplaner samt ansvarsför-
delning 

              

Ansvars-
fördelning 

Tydlig och ändamålsenlig ansvars-
fördelning för arbetet 

              

Uppföljning 

Tillräcklig uppföljning, utvärdering 
och återrapportering av aktivitets-
ansvaret och dess effekter 

              

Arbetet utvärderas så att förbätt-
ringsområden kan identifieras och 
åtgärdas 

              

Kartläggning 
Tillräckliga kartläggningar samt 
registerhållning av de ungdomar 
som omfattas av aktivitetsansvaret 

              

Dokumentation 
Tillfredsställande dokumentation 
av det kommunala aktivitetsansva-
ret 

              

Individuella 
åtgärder 

Individuella åtgärder i tillräcklig 
omfattning 
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Tydlighet i erbjudna insat-
ser/åtgärder 

              

Kontakt sker med berörda ungdo-
mar 

              

Samverkan 
Tillfredsställande samverkan mel-
lan interna och externa aktörer 

              

 
Tabell 1 K=Karlstad, L=Lysekil, S=Svenljunga, T=Trollhättan, Va=Vara, Vå=Vårgårda, M=Mark 
Grönt = Uppfyllt, Orange = Delvis uppfyllt, Röd = Ej uppfyllt, Grå = Kontrollmål saknas i granskningen. 

Områdena som kontrollmålen kan sorteras in under kan också redovisas genom ett spin-

deldiagram. Diagrammet ger ytterligare en visuell bild över hur väl arbetet med aktivitets-

ansvaret fungerar. Den yttersta ringen står för kontrollmål som är uppfyllda inom områ-

det. Den mittersta ringen för delvis uppfyllt och den innersta ringen för att kontrollmålen 

inte är uppfyllda. I det fall granskningen av kommunen saknat kontrollmål inom området, 

saknas punkt/linje i diagrammet. Ju länge mot ytterkanten kommunens linjer befinner 

sig, desto mer ändamålsenligt har arbetet med kommunens aktivitetsansvar bedömts fun-

gera i tidigare granskning. Vi kan se att de flesta kommuner befinner sig främst inom den 

mittersta ringen. Diagrammet gör det också tydligt att för majoriteten av kommunerna är 

de flesta områden en utmaning. För samtliga kommuner finns en utmaning gällande 

struktur och ledning av arbetet genom ändamålsenliga styrande dokument, en tydlig an-

svarsfördelning och ett arbete som följs upp och utvärderas. 

 

Diagram 1 – Områden för kontrollområden i granskningar av det kommunala aktivitetsansvaret. Större 

måluppfyllelse av kontrollmållen ju närmare ytterkanten linjen befinner sig.  

 

Tillräckliga resurser

Styrande dokument

Ansvarsfördelning

Uppföljning och
utvärdering

Karläggning och register

Dokumentation

Individuella åtgärder

Samverkan

Karlstad Lysekil Svenljunga Trollhättan Vara Vårgårda Mark
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2.2. Alla kommuner är inte tillräckligt aktiva  
Kommunerna ska ha en aktiv relation med de unga som omfattas av lagens krav. När skol-

lagen ändrades, så ändrades också benämning från informationsansvar till aktivitetsan-

svar för att förtydliga just detta - att det är kommunens ansvar att skapa och ha en aktiv 

relation. Ansvaret innebär att kommunen utöver att kontinuerligt under året kontakta och 

kartlägga de ungdomar som omfattas av lagen, också har ett krav på sig att erbjuda lämp-

liga individuella åtgärder. Dessa åtgärder ska i första hand motivera den enskilde att på-

börja eller återuppta en utbildning. Kommunernas insatser ska dokumenteras skriftligt så 

att de kan utvärderas och följas upp.  

Den jämförande studien visar att få kommuner har en tillräckligt aktiv relation med de 

unga som omfattas av aktivitetsansvaret. Vissa unga nås inte alls.  

2.2.1. Alla unga får inte individuella åtgärder 

Den jämförande studien visar att de flesta kommunerna inte lyckas fullt ut med sitt upp-

drag att erbjuda lämpliga, individuella åtgärder. I fem kommuner har ett kontrollmål gäl-

lande tillräckliga individuella åtgärder ingått i granskningarna. Av dessa kommuner har 

endast två kommuner bedömts erbjuda åtgärder i tillräcklig utsträckning. I två kommuner 

har kontrollmålet i granskningarna varit om utbudet av insatser varit tydligt. Ingen av 

dessa kommuner har bedömts ha ett helt tydligt utbud.   

I en kommun har individuell planering eller åtgärder inte erbjudits alls under gransk-

ningsperioden 2015 till sommaren 2016. Kommunen har heller inte tagit någon kontakt 

med de berörda unga utifrån det kommunala aktivitetsansvaret. Tanken från kommunens 

sida är att framöver förtydliga och nyttja de insatser som redan finns i linjeverksamheter-

na.  

I tre av sju kommuner är utbudet av insatser likartat. Den primära insatsen är en indivi-

duell studieplan vid ett introduktionsprogram (IM) inom gymnasieskolan. Enstaka unga i 

dessa kommuner har även skrivits in i arbetsmarknadsenhetens verksamhet. I en kom-

mun krävs det att den unge också deltar i undervisningen vid ett introduktionsprogram. I 

en kommun beskrivs hur studie- och yrkesvägledaren har ett samtal för att kartlägga den 

enskildas situation. Ett stort ansvar läggs på studie- och yrkesvägledarens profession för 

att motivera de unga till individuellt anpassade studier. Att studera vid ett introduktions-

program eller andra kurser vid gymnasieskolan fungerar endast för de unga som relativt 

omgående kan motiveras till studier. Kommunerna uppfyller därmed inte fullt ut sitt an-

svar för de som behöver motivationshöjande insatser eller annat relevant stöd för att 

kunna återgå till studierna, vilket är grundläggande i det kommunala aktivitetsansvaret. 

En kommun anger även själva i tidigare granskningar att de är medvetna om att det finns 

ett flertal behov hos de unga som inte kan tillmötesgås till exempel saknas samtalsstöd 

och möjlighet till praktik. Även om kompetensen finns inom kommunen, till exempel 

möjligheten att ordna praktikplats, saknas etablerade strukturer för hur detta ska tillhan-

dahållas för de unga som omfattas av kommunens aktivitetsansvar. Vid intervjuer i en 

kommun uttrycks också ett behov av ett samlingsställe i forma av en neutral plats dit ung-

domarna ska kunna komma för att få stöd genom exempelvis en coach eller kurator. I en 

kommun framgår även att de äldre i målgruppen faller ur aktivitetsansvaret innan kom-

munen hinner erbjuda någon insats och att verksamheten prioriterar de allra yngsta. 
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Detta tillvägagångssätt stämmer inte överens med lagen då alla som omfattas av aktivi-

tetsansvaret har rätt till insatser.  

I tre av sju kommuner finns en större bredd av insatser. I Trollhättan kan den unge erbju-

das stödjande samtal, praktik samt hjälp och stöd i kontakten med andra instanser såsom 

arbetsförmedling, försörjningsstöd, omsorgsförvaltningen, vård- och ungdomsmottagning 

eller annan instans som individen har behov av. I Karlstad finns en omfattande KAA-

verksamhet som utgår från en uttalad intern och extern samverkan och samnyttjande av 

resurser. Vid det första mötet med den unge kartläggs vad personen gör idag, hur hen mår 

och vad hen vill. Därefter erbjuds insatser i form av anpassade studier, praktik, sjukvård 

samt andra insatser inom kommunens och arbetsförmedlingens område. I Svenljunga 

finns ett liknande utbud med anpassade studier, praktik, coach-insatser och arbetsförmå-

gebedömningar. Dessa insatser sker utifrån ett remissförfarande internt i kommunen. Det 

finns även flera kommunala verksamheter och projekt med ett tillåtande klimat för unga 

som har svårt att vara på andra arbetsplatser. 

Kommunens ansvar att tillhandahålla lämpliga individuella åtgärder är centralt i aktivi-

tetsansvaret. För att motivera den enskilde till studier eller annan sysselsättning, behöver 

utgångspunkten vara att stödet måste kunna skilja sig åt. Åtgärderna behöver utformas 

och anpassas, så långt som möjligt, utifrån den enskildes förutsättningar och behov. 

2.2.2. Insatserna behöver dokumenteras och följas upp 

Ett utvecklingsområde i samtliga kommuner i jämförelsen är uppföljningen av åtgärder. 

För att veta om insatserna varit lämpliga eller måste förändras behöver de kontinuerligt 

följas upp. Att underlätta uppföljningen är en av orsakerna till att insatserna enligt lagen 

ska dokumenteras. Kommunen är skyldig att se till att det finns förutsättningar och ruti-

ner för att fullfölja dokumentationsansvaret. 

I sex av sju kommuner kan det inte säkerställas att det finns en ändamålsenlig handlings-

plan eller motsvarande på individnivå för samtliga unga som berörs av aktivitetsansvaret. 

Det saknas också en dokumentationsmall eller dokumenterade rutiner för upprättandet 

av en individuell handlingsplan i samtliga kommuner under granskningsperioderna. De 

elever i kommunerna som haft en anpassad studiegång genom IM-programmet har do-

kumenterats utifrån skolans ansvarsområde, men inte utifrån ett KAA-perspektiv. Det är 

värt att notera att det ställs andra krav på dokumentationen inom aktivitetsansvaret, än 

den individuella plan som ska upprättas i samband med studier.  

 

En kommun redovisar att de har en lista på gruppnivå där personer inom målgruppen och 

insatser finns dokumenterade. I en annan kommun beskrivs även hur de kan ta fram vissa 

uppgifter genom IT-stödet. Det är av vikt att uppföljning inte bara sker på gruppnivå, utan 

på individnivå för att se vilka insatser som haft bäst effekt och för att kunna anpassa in-

satser efter behov. När insatserna inte dokumenteras tillfredställande försvårar det också 

möjligheten att följa upp hur många som återgått till studier eller hur länge den enskilde 

har en pågående insats.  

 

Karlstad kommuns dokumentation av insatser och individuell planering har bedömts ske 

på ett tillfredställande sätt. Dokumentationen som sker genom deras IT-stöd Hypernet 

anses motsvara kraven som Skolverket kräver. Som ett exempel utgår den inledande kon-
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takten med alla ungdomar från sju standardfrågor som Skolverket tagit fram och svaren 

dokumenteras, även för de som avböjer fysiskt möte och fortsatt planering. 

2.2.3. Kartläggning och kontakt är inte säkerställd 

Den jämförande studien visar att endast en av sju kommuner har bedömts säkerställa en 

tillräcklig kartläggning och registerhållning av de unga som omfattas av aktivitetsansva-

ret. I samtliga kommuner saknades under granskningsperioderna skriftliga, lokala rutiner 

och lathundar gällande systematiken vid kartläggning och registerhållning. I en kommun 

hade ingen kartläggning eller rapportering alls skett till SCB. I övriga kommuner fanns en 

systematik för kartläggning och registrering, som inte dokumenterats vilket innebär en 

sårbarhet i organisationen. Det finns också brister i vissa kommuners systematik som 

gjort att uppgifterna inte varit helt tillförlitliga. I några kommuner framgår att det finns en 

risk att uppgifterna är felaktiga och att inte samtliga personer inom målgruppen identifie-

ras. Detta anses t.ex. i en kommun bero på en bristande informationsöverföring mellan 

olika aktörer. De kommuner som har minst två funktioner som ansvarar för registerhåll-

ning, upplever utbytet mellan funktionerna göra det enklare att kontrollera uppgifterna. 

Detta är fallet i Karlstads kommun, som också bedömts genomföra tillräckliga kartlägg-

ningar och registerhållning av de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Koordi-

natorn och utvecklingsadministratören som arbetar med rapporteringen har dessutom 

bjudit in kollegor från andra kommuner för att tillsammans göra inrapporteringen. De 

använder sig av flera informationskällor för att få fram en kvalitetssäkrad lista. Karlstad 

använder sig även av den processkarta som Skolverkets tagit fram (vilket benämns 

Snabbguide) för att säkerställa att alla undermålgrupper inom den stora KAA-målgruppen 

inkluderas.  

De sätt som kommunen kontaktar målgruppen beskrivs i de flesta granskningarna vara 

brev och telefonsamtal, för att därefter träffa de ungdomar som har varit positivt inställda 

till att ses. I Trollhättan beskrivs även att fler kanaler används för att ta kontakt med mål-

gruppen, så som sociala medier. Vissa kommuner, t.ex. Karlstad, har nedskrivna rutiner 

för hur kontakt ska tas. I andra kommuner saknas en beslutad, dokumenterad rutin för 

hur kontakter ska ske och inom vilka tidsintervall. Alla granskningsrapporter innehåller 

inte uppgifter från kommunen på hur många unga som identifierats eller hur många som 

av de unga som inte svarar på kontaktförsök. I Trollhättan uppskattas det till ett trettiotal 

personer som inte svarar på försök till kontakt. I en kommun finns ingen personell resurs 

som söker kontakt med målgruppen utifrån aktivitetsansvaret. Delar av målgruppen kan 

ändå ha haft kontakt med kommunen utifrån verksamheternas andra uppdrag. Det finns 

ändå en väsentlig risk att en del av målgruppen inte nås när kommunen inte följer det 

lagstadgade aktivitetsansvaret. 

Den uppsökande verksamheten för de unga som inte nås via mejl, brev eller telefon är ett 

utvecklingsområde för kommunerna. Fler kommunerna skulle kunna använda fler kon-

taktkanaler. Den uppsökande verksamheten uppges också i tidigare granskningar kunna 

vara mer frekvent och varierande, till exempel genom hembesök. En kommun anger att 

det finns en ambition att involvera fältsekreterarna på ett tydligare sätt i arbetet med akti-

vitetsansvaret. I fem av granskningarna nämns tillgängligheten av information, och av 

dessa har fyra kommuner kontaktuppgifter och information om aktivitetsansvaret på sin 

hemsida och en kommun har det inte. De flesta kommuner har inget tryckmaterial om 

aktivitetsansvaret.  
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2.3. En tydligare styrning behöver utvecklas  
 

Att leda och styra arbetet på ett tydligt sätt är en framgångsfaktor i arbetet med aktivitets-

ansvaret. Skolverket anger i sina allmänna råd att kommunen ska se till att det finns en 

ändamålsenlig organisation med tydlig ansvarsfördelning och en strukturerad handlings-

plan för arbetet. 

Den jämförande studien visar att en ändamålsenlig styrning, struktur och ledning av akti-

vitetsansvaret behöver utvecklas i samtliga kommuner. Detta är förmodligen inget unikt 

för de kommuner som ingår i den jämförande studien. Tydligare styrning och ledning har 

även av Skolinspektionen identifierats som ett utvecklingsområde enligt en övergripande 

granskning från 2016 av kommuners arbete med det kommunala aktivitetsansvaret.2  

2.3.1. Organiseringen av aktivitetsansvaret  

Kommunens aktivitetsansvar styrs av skollagen. Ett fungerande arbete enligt 

aktivitetansvaret berör troligast fler kompetensområden än skolans, till exempel 

arbetsmarknadsinsatser och socialtjänst. KAA-verksamheten är föjaktligen en 

kommunövergripande fråga. Det behövs förtydligas i den egna kommunorganisationen 

vilken/vilka nämnder som anvarar och vilka funktioner som utför arbetet med 

kommunens aktivitetsansvar.  

I fem av de sju kommuner har aktivitetsansvaret organiserats hos den nämnd som 

ansvarar för barn- och utbildningsverksamheter. I en av dessa kommuner mer specifikt 

gymnasienämnden. I en av sju kommuner är det organiserat hos nämnden som ansvarar 

för sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor. Dessa nämnder har utgjort revisionsobjekt i 

tidigare granskningar. I en kommuner saknade KAA-verksamheten en tydlig 

organisatorisk hemvist vilket innebar att utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 

granskades.  

Det är framförallt studie- och yrkesvägledare och skoladministratörer som utför det 

praktiska arbetet med aktivitetsansvaret i kommunerna. Dessa kompetenser ingår i 

samtliga kommuner där personella resurser har kopplats till aktivitetsansvaret, det vill 

säga i sex av sju kommuner. I en kommun blev studie- och yrkesvägledaren för hårt 

belastad så en del av ansvaret lades därefter över på en centralt placerad funktion. Även 

lärare och rektorer inom utbildning, så som rektor för IM-program eller vuxentutbildning 

nämns i granskningar. I praktiken är det med andra ord främst funktioner inom 

utbildningsverksamhet som leder och utför arbetet. Några kommuner involverar även 

kompetens inom exempelvis arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten. Det uttrycks 

även önskemål om att engagera socialsekreterare, fältsekreterare, ytterligare i det 

uppsökande arbetet. 

Den jämförande studien ger inte tillräckligt stöd för att hävda att en organisering inom en 

särskild nämnd och förvaltning generellt sätt skulle vara bäst lämpad. I en granskning 

uttrycks önskan om att ha en neutral plats utanför skolan för arbetet med 

                                                             
2 Skolinspektionen (2016). Kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansva-
ret. Skolinspektionens rapport 2016:2.  
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aktivitetsansvaret. Det uttalandet stämmer överens med åsikter som från andra 

kommuner som uttrycks i Skolinspektionens granskning av informationsansvaret från 

2011. Där lyftes både för- och nackdelar med att organisera arbetet inom utbildningens 

ansvarsområde, beroende på vilken relation och erfarenhet den enskilde har av skolan 

sedan tidigare.3 

För att lyckas med aktivitetetsansvaret går det ändå att konstatera att en framgångsfaktor 

är att engagera flera av kompetenser i arbetet. Svenljunga är en kommun som enligt 

tidigare granskningar bedöms ha en fungerande samverkan och resursfördelning. Rektor 

för vuxenutbildning leder arbetet. Två personella resurser, elevcoach/IM-samordnare och 

studie- och yrkesvägledare, arbetar på 50% operativt med KAA, och en ekonom bidrar 

med att idenitifiera målgruppen. Verksamheten kännetecknas därutöver av en god 

samverkan med arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten. Det finns även en lokal 

överenskommelse mellan arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen kopplat till 

aktivitetsansvaret. Det finns däremot ingen samlad skriftlig beskrivning av vilka 

funktioner som ingår i KAA-verksamheten och hur de arbetar med aktivitetsansvaret. 

I två kommuner har arbetet med aktivitetsansvaret främst bedrivits med utifrån ett 

projekt. I Karlstad har socialfondsprojektet Ung Horisont utgjort kärnan i KAA-arbetet. 

KAA-verksamheten har aktivt samlat olika kompetenser inom kommunens 

verksamhetsområde så som studie- och yrkesvägledare, lärare och arbetskonsulenter med 

kompetens inom samtalsstöd. De personella resurserna i KAA-verksamheten utgörs av 

ansvarig chef som ansvarar för styrning och ledning, två funktioner på den centrala staben 

(en koordinator och en utbildningsadministratör) som ansvarar för statistiken som ska 

lämnas in till SCB, en samordnare KAA/projektledare samt ytterligare personal i 

socialfondsprojektet Ung Horisont. Verksamheten är fördelad i tre olika områden: en del 

kopplat till styrning och ledning, en del kopplat till de olika operativa insatserna (från 

kartläggning och registerhållning till individuell planering och uppföljning av 

ungdomarna, där exempelvis studie- och yrkesvägledare är involverad) samt en del 

kopplat till kvalitetssäkring. Det finns interna dokument som beskriver delar av de olika 

funktionerna/verksamheterna kopplat till det kommunala aktivitetsansvaret, även om en 

samlad dokumenterad bild saknas.  

I Marks kommun har arbetet bedrivits utifrån Makt-modellen eller Maktprojektet –

Meningsfulla Aktiviteter i Marks kommun. Makt-gruppen omfattar studie- och 

yrkesvägledare inom gymnasieverksamheten, handläggare från barn- och 

utbildningsförvaltningen, socionom, ungdomsutvecklare inom kultur- och 

fritidsförvaltningen, rektor för gymnasiet, elevhälsan samt planeringsledare för 

introduktionsprogram. En utvärdering visade att Makt-modellen inte fullt tog hänsyn till 

det kommunala aktivitetsansvaret. Det fanns även ett behov av att ytterligare tydliggöra 

roll- och ansvarsfördelningen. 

 

Ett genomgående tema i de granskande kommunerna är att det saknas tillräckligt tydliga, 

sammanhållande riktlinjer gällande vilken funktion som gör vad. I en kommun har det 

inte funnits någon personell resurs med uttalat praktiskt ansvar för det kommunala 

                                                             
3 Skolverket (2011). Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rap-
port om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret). Rapport 360.  
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aktivitetsansvaret, och ingen kontakt eller individuella åtgärder har erbjudits de som 

omfattas av aktivitetsansvaret. I en kommun uttrycker studievägledaren och 

administratören, som båda delvis arbetar med KAA, att de inte vet vad som förväntas av 

dem i uppdraget.  

2.3.2. Ett strukturerat arbete mot tydliga mål  

En av de största svårigheterna för samtliga kommuner gällande aktivitetsansvaret är att 

skapa ett strukturerat arbete mot tydliga mål som kan utvärderas. Skolverkets allmänna 

råd föreskriver att en strukturerad handlingsplan för arbetet med aktivitetsansvaret ska 

finnas, om inte kommunen på annat sätt kan uppfylla de bestämmelser som finns. 

Den jämförande studien visar brister hos samtliga sju kommuner gällande handlingspla-

ner och ändamålsenliga styrande dokument med mål, riktlinjer och rutiner som regel-

bundet bör följas upp. I fyra kommuner saknades styrdokument, dokumenterade riktlin-

jer, rutiner eller handlingsplaner helt vid granskningstillfällena. Hos de övriga tre kom-

munerna har antingen en viss del funnits viss del på plats under hela granskningspe-

rioden eller så har styrdokument funnits endast under en viss del av granskningsperioden.  

I Svenljunga finns arbetsdokument som beskriver de olika delarna inom KAA-

verksamheten som struktur, organisation och mål. Arbetet med att ta fram interna sam-

verkansavtal hade också påbörjats vid granskningstillfället, med en intern överenskom-

melse som reglerar ansvarsförhållanden på plats.  

Karlstads kommun har tagit fram flera interna dokument som beskriver olika delar av 

aktivitetsansvaret exempelvis hur kontakt tas med ungdomen via telefon och brev, hur 

kartläggning går till och vilka aktiviteter som kan erbjudas. Däremot saknas ett samlat 

dokument som beskriver helheten för alla olika delar som ingår i KAA-verksamheten i 

kommunen och inkluderar verksamhetens resultat.  

I Vara finns ett dokument framtaget under år 2016 som benämns handlingsplan, där 

anges bland annat att det ska finnas en styrgrupp. Det saknas däremot en redogörelse för 

syftet med gruppen, dess mandat, roller och hur ofta de ska ses. I ett annat dokument som 

benämns Arbetsbeskrivning KAA återfinns en allmänt hållen beskrivning av några mo-

ment som ingår i faser som beskrivs i handlingsplanen, där vissa funktioners roller förtyd-

ligas.  

I de kommuner som saknade en dokumenterad handlingsplan, styrdokument och riktlin-

jer, redogjorde de intervjuade under granskningen att arbetet var på gång på olika sätt, 

t.ex. att det fanns utkast för styrdokument och att en tjänst skulle rekryteras för att upp-

rätta rutiner och organisera arbetet.  

Att det saknats ändamålsenliga styrande dokument har ansetts medföra risker för att inte 

alla delar av kommunens åtagande i enlighet med det kommunala aktivitetsansvaret har 

kunnat utföras eller styras. Verksamhetsnära rutiner minskar också risken för att arbetet 

blir personbundet och ger förutsättningar för ett strukturerat, väl förankrat och kontinu-

erligt arbete. 
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2.3.3. En tydlig politisk prioritering 

Samtliga kommuner i den jämförande studien har brister eller saknar en politisk priorite-

ring gällande aktivitetsansvaret. I de flesta kommuner har arbetet med det kommunala 

aktivitetsansvaret startats utan en politisk målsättning för verksamheten. Enligt bedöm-

ning som redovisats i tidigare granskningar, har detta medfört otydligheter i inriktning 

och ambitionsnivå för vad nämnden avser att arbetet inom aktivitetsansvaret ska åstad-

komma.  

Nämnden i Trollhättan har som enda kommun i den jämförande studien beslutat om ett 

nämndmål särskilt för aktivitetsansvaret. Nämndmålet för 2016 lyder: ”Andelen ungdo-

mar inom aktivitetsansvaret som erbjuds stöd och insatser ska öka.” Det finns inga indika-

torer eller aktiviteter kopplade till målet. Ett flertal kommuner har enligt tidigare gransk-

ningar, politiska mål som gränsar till aktivitetsansvaret, till exempel ett kommunfullmäk-

tigemål som berör sysselsättning.  

 

Det är vanligare att det finns mål satta av tjänsteorganisationen, så som övergripande mål 

i de arbetsdokument som tjänsteorganisationen tagit fram. I en kommun finns även indi-

katorer kopplade till målet, men dessa var förslag som kommunen inte arbetade efter än. I 

en kommun finns projektmål som gränsar till arbetet med kommunens aktivitetsansvar. 

 

Svårigheter med att skapa en tydlig målsättning och struktur för arbetet är återkommande 

i kommunerna. I en granskning uttrycks att det saknats tydlig förankring i ledningen uti-

från samverkan och att det funnits utmaningar i att hitta en kommungemensam målsätt-

ning kring aktivitetsansvaret. I intervjuer med två funktioner som arbetar aktivt med KAA 

i en annan kommun efterfrågas också en mer aktiv styrning ovanifrån och det poängteras 

att det är ett kommunalt aktivitetsansvar, inte ett studie- och yrkesvägledaransvar. 

 

2.3.4. Uppföljning – ett utvecklingsområde  

Ett lyckat arbete med aktivitetsansvaret innebär att verksamheten kontinuerligt utvecklas 

och förbättras. Skolverket betonar därför betydelsen av att regelbundet följa upp och ut-

värdera arbetet utifrån uppställda mål.  

Ett återkommande tema hos samtliga kommuner är att det saknas tillräckliga strukturer 

för att identifiera och åtgärda förbättringsområden. När verksamheten inte enats om när, 

av vilka och hur arbetet med aktivitetsansvaret ska följas upp är det svårt att definiera vad 

som ska prioriteras i utvecklingsarbetet. När det saknas mål och styrande dokument 

kopplade till aktivitetsansvaret försvåras också uppföljningen. Aktivitetsansvaret ingår då 

inte i ordinarie verksamhetsuppföljning. I det fall det finns en politisk målsättning gäl-

lande specifikt aktivitetsansvaret, saknades det under granskningsperioden indikatorer 

eller aktiviteter kopplade till målet, vilket också kan påverka möjligheten till utvärdering. I 

vissa kommuner uttrycks en ambition att följa upp aktivitetsansvaret i t.ex. kommande 

kvalitetsredovisningar till de förtroendevalda. 

Ingen av de granskande kommunerna har regelbundet genomfört en samlad uppföljning 

och utvärdering av arbetet med aktivitetsansvaret och dess effekter på gruppnivå och in-

dividnivå. I vissa kommuner har ingen uppföljning eller utvärdering alls skett under 

granskningsperioden inom såväl tjänsteorganisationen som i återrapporteringen till poli-

tiken. I några kommuner följer tjänsteorganisationen och de förtroendevalda till viss del 
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arbetet med aktivitetsansvaret. I Marks kommun har en utvärdering skett av arbetsmo-

dellen för aktivitetsansvaret. I Karlstad finns en kontinuerlig dialog med de förtroende-

valda som visar intresse för aktivitetsansvaret. I de kommuner som återrapportering till 

berörd nämnd skett har det främst handlat om att informera om hur verksamheten är 

uppbyggd, hur arbetet med att ta fram styrdokument fortgår eller att redovisa antalet in-

divider som t.ex. är inskrivna på IM-programmet. Den typen av uppföljning gör det svårt 

att samlat utvärdera om syftet med aktivitetsansvaret uppnås, det vill säga om insatserna 

varit lämpliga och leder till att den unge, i första hand, återgår till studier. Det är också 

svårt att utvärdera individens process, exempelvis kopplat till förändring i motivation. För 

att kunna utveckla arbetet är en framgångsfaktor att analysera verksamheten i sin helhet 

och följa upp insatsernas lämplighet och resultat på individ- och gruppnivå.  

2.4. Resursfördelningen behöver bli mer 
ändamålsenlig 

Kommunens aktivitetsansvar är en lagstadgad verksamhet som, liksom andra verksam-

heter, kräver resurser för att kunna utföras. En ändamålsenlig resurstilldelning är därför 

en framgångsfaktor för att lyckas erbjuda insatser. Skolverkets allmänna råd betonar 

också att verksamheten för kommunens aktivitetsansvar behöver ha en adekvat och lång-

siktig finansiering. Resurserna behöver också omprövas utifrån verksamhetens behov. 

I två kommuner som granskats har resurserna bedömts vara tillräckliga för arbetet med 

det kommunala aktivitetsansvaret. I fem av sju kommuner har resurserna bedömts delvis 

räcka till det kommunala aktivitetsansvaret. I samtliga kommuner finns det möjlighet att 

utveckla ändamålsenligheten av resursfördelningen. Även inom detta område har kom-

munerna kommit olika långt i sitt arbete. 

2.4.1. Större tydlighet gällande vilka resurser som finns  

Ett återkommande tema i de kommuner som granskats är avsaknaden av tydligt avsatta 

medel till verksamheten för kommunens aktivitetsansvar. 

Inga nämnder i de granskade kommunerna redovisade att de fått extra budgetanslag när 

lagen trädde ikraft år 2015 för att täcka personella resurser eller insatser kopplade till ak-

tivitetsansvaret. Den modell som kommunerna istället främst redovisar är att förvaltning-

ar har bekostat verksamheten genom att omfördela medel inom befintlig ram. Den här 

lösningen har inte fungerat tillräckligt väl i det flesta fall. I en kommun har granskningens 

bedömning varit att resurserna i kommunens ordinarie linjeverksamhet varit tillräckliga 

för att kunna fullgöra aktivitetsansvaret. I en kommun har resurserna bedömts tillräckliga 

tack vare tillskjutna resurser för ett pågående projekt. I övriga fem kommuner har resur-

serna inte bedömts som tillräckliga. 

Ett genomgående tema är en otydlighet i organisationen gällande vilka medel och perso-

nella resurser som finns för arbetet med aktivitetsansvaret. Vissa kommuner har specifi-

cerat vilka tjänster och hur stor del av de tjänsterna/tjänsterna som vigs åt KAA-

uppdraget. I exempelvis Trollhättan har en heltidstjänst tillsatts för KAA. Andra kommu-

ner har, enligt tidigare genomförda intervjuer, inte informerat hur KAA-uppdraget ska 

prioriteras i förhållande till andra arbetsuppgifter. I en kommun uttrycker studievägleda-

ren och administratören, som delvis arbetar med KAA att de inte vet vad som förväntas av 
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dem i uppdraget och att det istället vore önskvärt att lägga ut en sökbar tjänst och att 

komplettera med fler kompetenser för att kunna fullgöra aktivitetsansvaret.  

Eftersom det saknats en specifik och tydlig budget för det kommunala aktivitetsansvaret 

har ingen kommun systematiskt följt upp och utvärderat om resurserna är tillräckliga. För 

att kommunerna ska kunna ompröva resurserna utifrån verksamhetens behov, så som 

Skolverket menar att kommunerna bör göra, så behöver den samlade resursåtgången tyd-

liggöras. 

Trollhättan har, som enda kommun i den jämförande studien, avsatt särskilda medel för 

att kunna betala ersättning till ungdomar som deltar i insatser samt kostnader förenade 

med praktik såsom arbetskläder och busskort. Ett ekonomiskt incitament beskrivs som 

framgångsrikt för att motivera unga till att välja att delta i kommunens insatser som syftar 

till att på sikt få ungdomen tillbaka till studier eller vidare till arbete. Det är viktigt att in-

citamentet är på rätt nivå. Deltagarna ska inte uppleva att de fungerar som gratis arbets-

kraft när de deltar i insatser samtidigt som unga inte ska tjäna ekonomiskt på att hoppa av 

sin gymnasieutbildning. För en ungdom som praktiserar på heltid (vilket i Trollhättan 

under granskningen innebär 30 timmar per vecka) uppgår ersättningen därför till samma 

nivå som CSN:s studiebidrag, 1050 kr. För deltidspraktik reduceras ersättning procentu-

ellt i förhållande till arbetstiden.  

2.4.2. Bristande resursfördelning leder till att fler ungdomar inte nås 

När pengar eller personal med rätt kompetens inte räcker till har kommunen svårt att nå 

alla unga och erbjuda tillräckligt med insatser som utgår från de ungas behov. Detta fram-

kommer av intervjuer i kommunerna som gjorts vid de tidigare granskningarna. Särskilt 

svårt tycks det vara enligt granskningarna i kommunerna att ge det stöd och coachning 

som vissa behöver för att återfå motivationen att studera. Kommunerna prioriterar också 

bort att arbeta uppsökande genom hembesök för att få kontakt med de unga som omfattas 

av ansvaret.  

I en kommun som granskats uttrycktes farhågan att det inte kommer finnas tid framöver 

för att både ge insatser till deltagare och sköta administrationen i den utsträckning som 

lagen kräver, och att insatserna då får stå tillbaka eftersom administrationen är tvingande. 

Lagen och föreskrifterna om aktivitetsansvaret kräver en administration och dokumentat-

ion, men lika tvingande och helt grundläggande är kravet att erbjuda individuellt anpas-

sade insatser.  

2.4.3. Så fick två kommunerna resurserna att räcka  

I två av granskningarna i jämförelsen har resurserna bedömts som tillräckliga; Svenljunga 

och Karlstad.  

Även om det saknats en tydligt avsatt budget för aktivitetsansvaret i Svenljunga, bedöms 

resurserna som tillräckliga. De två personella resurser som har huvudansvaret för det 

operativa KAA-arbetet som en del av sin tjänst upplever att de finns tid för att hinna med 

uppdraget. Anledningen tillskrivs en välfungerande samverkan i kommunen, där flera av 

kommunens olika kompetenser tar ett gemensamt ansvar för arbetet. Även i Karlstad har 

en intern och extern samverkan och samnyttjande av resurser gagnat målgruppen för 

KAA. Karlstad kommun har också sökt och beviljats särskilda projektmedel från europe-
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iska socialfonden för projektet Ung Horisont som utgör kärnan av KAA-verksamheten. 

Projektmedlen finansierar ett antal tjänster som arbetar med KAA. Ung horisont kan ses 

som en vidareutveckling av ett tidigare projekt, Horisont, som därefter blivit en perma-

nent verksamhet med fokus på unga i åldern 16-24 år.  

2.5. Vikten av en fungerande samverkan  
Enligt Skolverkets föreskrifter ska kommen skapa förutsättningar för intern och extern 

samverkan. Samverkan är ett viktigt verktyg för att säkerställa att alla unga som ingår i 

målgruppen fångas upp och nås. Olika aktörer kan t.ex. ha olika typer av information om 

de unga. Målgruppen för aktivitetsansvaret är också en heterogen grupp med behov som 

kan kräva en kombination av insatser, t.ex. utbildningsinsatser, hälso- och sjukvård och 

arbetsmarknadsinsatser. Det är därför även av betydelse att nyttja den samlade kompe-

tensen hos kommunen och externa samverkansparter för att göra tillräckliga kartlägg-

ningar och erbjuda lämpliga insatser som svarar mot den enskildes behov.  

Den jämförande studien visar att tre av sju kommuner redovisar en tillfredsställande 

samverkan mellan externa och interna aktörer.  

2.5.1. Samverkan gynnar individuellt anpassade insatser  

Kommuner som bedömts ha en väl fungerande intern och extern samverkan har lyckats 

bättre med att tillhandahålla individuellt anpassade åtgärder. Detta framgår av att två av 

de kommuner som bedömts ha en tillfredställande samverkan mellan interna och externa 

aktörer, även är de två kommuner som totalt sett bedömts erbjuda individuellt anpassade 

insatser på ett tillfredställande sätt.  

I granskningen av Svenljunga kommun pekas samverkan ut som den huvudsakliga anled-

ningen till att resurserna räcker och möjligheten att tillhandahålla individuellt anpassade 

åtgärder. Granskningen i Karlstads kommun tillskriver också ett välfungerande samarbete 

en stor del till hur kommunen lyckas erbjuda individuellt anpassade åtgärder. Det finns en 

god samverkan mellan kommunens KAA-verksamheter och externa nyckelorganisationer 

som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vården.  

I kommuner där samverkan inte fungerar helt tillfredställande framkommer också genom 

intervjuer att kommunen har svårigheter för att verka för ett större utbud av insatser. 

Även om parter träffas saknas tillräckligt kontinuitet, struktur eller gemensamt målsätt-

ning för att helt säkerställa ett fungerande samarbete.  

2.5.2. Kontinuitet och gemensam struktur för samverkan 

Samverkan upplevs i många kommuner vara svårt att få till i praktiken. En faktor som 

påverkar samverkan är skillnader och likheter i förvaltningarnas och myndigheters ambit-

ionsnivå gällande aktivitetsansvaret och därmed i vilken utsträckning samverkan priorite-

ras. För en fungerande samverkan betonas ett gemensamt ansvarstagande. I en intervju 

under granskningen i Svenljunga kommun sägs exempelvis om det kommunala aktivitets-

ansvaret: ”Det är inte någon annans bord, utan det är vårt gemensamma bord. Det är vår 

största styrka.”  

I flera kommuner sker viss kontakt mellan externa och interna aktörer med koppling till 

det kommunala aktivitetsansvaret. Det saknas, eller finns brister i, de förankrade struk-
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turerna för samverkan. Samverkansavtal och gemensamma mål för det kommunala akti-

vitetsansvaret mellan såväl interna och externa parter saknas i stort sett i alla kommuner. 

I Svenljunga finns, som tidigare nämnts, ett lokalt samverkansavtal mellan vuxenutbild-

ningen och arbetsmarknadsenheten. Det finns även t.ex. en plan för informationsöverfö-

ring mellan grundskola och IM-programmen. I en av kommunerna där samarbetet delvis 

bedöms uppfyllt, konstateras att samverkan till största del är beroende av goda personliga 

relationer. Även i en annan kommun betonas att personalen arbetat länge tillsammans 

som en av anledningarna till en samverkan som flyter på. Goda personliga och långvariga 

relationer är naturligtvis positivt för samverkan. Men om en fungerande samverkan förli-

tar sig på detta, blir det sårbart vid personal- och organisationsförändringar. 

Det är viktigt att samverkan inte består av sporadiska träffar, utan att det finns en konti-

nuitet. I Svenljunga träffas personalen som arbetar med aktivitetsansvaret regelbundet för 

att säkerställa att alla parter, inklusive ungdomen, är uppdaterad om nuläget och vet vad 

som gäller. Detta menar kommunen minskar risken att ungdomar faller mellan stolar el-

ler kommer i kläm. Ett exempel som lyfts fram för en välfungerande extern samverkan i 

Karstlads kommun är styrgruppen för projektet som berör KAA, Ung Horisont, där repre-

sentanter från samtliga aktuella organisationer och myndigheter finns närvarande.  
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3. Avslutande diskussion  

För att ge unga människor goda förutsättningar i sin utveckling är det viktigt att 

kommunen tidigt erbjuder lämpliga, individanpassade insatser. Arbetet med kommunens 

aktivitetsansvar ska vara en etablerad verksamhet med tydlig styrning och ledning, 

ändamålsenlig resursfördelning och kännetecknas av en väl fungerande samverkan med 

interna och externa parter. Det är tydligt från den jämförande studien att kommunerna 

inte uppnår detta vid granskningstillfällena, även om de flesta kommuner har vissa viktiga 

delar på plats och visar på en ambition att utveckla verksamheten. Kommmunerna kan 

med fördel samordna och utveckla sitt fortsatta arbete genom att även fortsättningsvis 

dela goda exempel i arbetet med aktivitetsansvaret.  

I den jämförande studien framträder både utvecklingsområden och framgångsfaktorer. 

De kan avslutningsvis sammanfattas genom några övergripande rekommendationer eller 

lärdomar för de sju kommunernas arbete. 

En aktiv relation: 

- Nyttja flera av kommunens kompetenser i arbetet med att erbjuda individuella 

åtgärder utifrån den enskildes behov. 

- Säkerställ att det upprättas individuella, dokumenterade handlingsplaner för varje 

individ som omfattas av aktivitetsansvaret. 

- Följ kontinuerligt upp insatserna för att se om de fortfarande är relevanta uifrån 

den enskildes behov och förutsättningar. 

- Skapa strukturer för att kvalitetssäkra uppgifterna i arbetet med registering och 

kartläggning. 

- Utveckla den uppsökande verksamheten så att varje individ som ingår i 

aktivitetsansvaret nås. 

En tydligare styrning:  

- Säkerställ att ändamålsenliga rutiner, riktlinjer och handlingsplan för 

verksamheten som regelbundet utvärderas t.ex. gällande hur och när de unga ska 

kontaktas, vilka insatser som erbjuds och hur kartläggning, registering och 

dokumentation av insatser ska ske.  

- Tydliggöra ansvars- och rollfördelning inom kommunen. Dokumenterade 

riktlinjer och samverkansavtal som reglerar ansvarsförhållanden minskar 

sårbarheten.  

- Tydliga mål för aktivitetsansvaret som regelbundet utvärderas ger styrning och 

ledning. 
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- Följ upp av arbetets effekter på grupp- och individnivå för att identifiera 

förbättringsområden. 

- Säkerställ en tydlig politisk prioritering och ändamålsenlig rapportering till berörd 

nämd/nämnder gällande målgrupp, insatser och resultat på individ- och 

gruppnivå. 

En mer ändamålsenlig resursfördelning: 

- Tydligt avsatta resurser för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Låt ak-

tivitetsansvaret vara en del av den formella budgetdiskussionen. 

 

- Tydliggör resursåtgången för att kunna utvärdera om resurserna är tillräckliga. 

 

Vikten av en fungerande samverkan: 

 

- Att kommunens olika kompetenser nyttjas och samarbetar är en nyckelfaktor för 

en väl fungerande KAA-verksamhet. Utgå ifrån att aktivitetsansvar är en gemen-

sam angelägenhet.  

 

- Involvera flera interna och externa kompetenser i arbetet genom att skapa sam-

verkansstrukturer som garanterar kontinuitet och en tydlig rollfördelning. 
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