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§45 Utvecklingsarbete gällande elever i
riskzonen
Dnr BIN 2016/457

Ärendebeskrivning
Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ungdomars framtida
möjligheter till vidare studier, yrkesval och etablering. Ungdomar som inte
påbörjar, avbryter eller inte fullföljer sin gymnasieutbildning riskerar att
hamna i en utsatt situation då de kan få svårigheter med att komma ut i
arbetslivet. Samhällets insatser för att motivera och stödja ungdomar till
utbildning är därför av stor vikt. Den 1 januari 2015 förtydligades
kommunernas ansvar i skollagen avseende det kommunala aktivitetsansvaret
(KAA) för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och
inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (29 kap. 9 §
skollagen). Kommunerna fick i och med det ett lagstadgat krav på sig att se till
att ungdomar som inte studerar eller arbetar erbjuds individuella åtgärder
vilka i första hand motiverar den unga att påbörja eller återuppta en
utbildning. Tanken med begreppet aktivitetsansvar är att det ska förtydliga att
kommunen har ett ansvar för att ha en aktiv relation med de ungdomar som
omfattas av bestämmelserna.

Beredning
Kvalitetschef Linda Abrahamsson redogör för ärendet och menar att
bildningsförvaltningen vill identifiera de specifika behov som behöver sättas
in, samt menar att utredningen visar att det presenterade förslaget är det mest
kostnadseffektiva för hanteringen av ungdomar i riskzonen.

Beslut
Med utgångspunkt i att statistiken visar att 46 procent av de ungdomar som år
2016 omfattades av KAA hade okänd eller ingen sysselsättning, är det
angeläget att kommunens arbete med målgruppen utvecklas.
I enlighet med bildningsförvaltningens utredning med tillhörande förslag,
samt det förtydligande i skollagen som tillämpas från och med den 1 januari
2015 om kommunens aktivitets- och uppföljningsansvar för unga i åldern 1620 år, beslutar bildningsnämnden
att godkänna utredningen som genomförts, samt
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att föreslå kommunfullmäktige att följande avsnitt framöver ska ingå i
bildningsnämndens reglemente:
Kommunens informations- och uppföljningsansvar för unga i åldern 1620 år

Skickas till
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknadsnämnden
Socialnämnden
Kulturnämnden
Fritidsnämnden
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