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Systemfel avseende datahantering inom det
kommunala aktivitetsansvaret
Bakgrund
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), där kommunen enligt skollagen
skyndsamt ska kontakta ungdomar för att erbjuda insatser som ska leda till
arbete eller studier, är ett ansvar som i Trelleborgs kommun åligger
arbetsmarknadsnämnden. Det elevhanteringssystem som används för att
identifiera och följa upp ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret
benämns det interkommunala ersättningssystemet (IKE). Detta hanteras av
Kommunförbundet Skåne och är direkt kopplat till Skolverket.
I anslutning till att en elev skrivs ut från en skola, avslutar studier utan
gymnasieexamen alternativt ej påbörjar studier vid terminsstart, skrivs de in i
IKE och kommer därigenom till arbetsmarknadsförvaltningens kännedom.
Förvaltningen ansvarar då för att omgående kontakta dessa för att erbjuda
insatser som leder till arbete eller fortsatta studier. Den operativa delen av
denna verksamhet är projektet One Touch.
I Trelleborgs kommun är det enligt IKE-systemet per dagens datum 193
ungdomar som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret, ej medräknat
ungdomar som går på det individuella programmet på gymnasiet. Det verkliga
talet är lägre, då ungdomar som är självförsörjande genom arbete ej avslutas i
systemet utan fortsatt räknas som att vara i behov av kommunens service att
återgå till studier fram till den dag de fyller 20 år.
Nuläge
IKE-systemet uppdateras dagligen, eller när en ny ungdom registreras som
utskriven, via Skolverket, vilket föranleder en kontakt från projekt One Touch
riktat till aktuella ungdomar, eller i förekommande fall vårdnadshavare.
Denna kontakt ska ske inom en arbetsdag och sker så i princip 100 % av
fallen.
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Under juli, augusti och september månad har ungefär 200 nya ungdomar
skrivits in i IKE och har således omgående blivit kontaktade av
arbetsmarknadsförvaltningen för att försäkra sig om att de får lagenlig
service. Det visar sig att flertalet av dessa trelleborgare studerar på heltid eller
är inskrivna på det individuella programmet utan att det syns i systemet.
Trots det syns de i IKE och behandlas därför som ungdomar som varken
arbetar eller studerar (UVAS).
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De inkorrekta siffrorna i systemet leder inte bara till en hög grad av
dubbelarbete, utan är också ett viktigt beslutsunderlag för alla insatser som
riktar sig till gruppen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). För att
korrekta beslut ska kunna tas av både politiker och tjänstemän bör
underlagen visa en sanningsenlig bild av verkliga förhållanden.

Förslag till beslut
Arbetsmarknadsnämnden föreslår besluta att:
-

Att godkänna skrivningen angående systemfel avseende datahantering
inom det kommunala informationsansvaret.

-

Att skicka skrivningen avseende detta systemfel vidare till
Kommunförbundet Skåne, Sveriges kommuner och Landsting samt
Skolverket,

