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Granskning av kommunens aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år
På vårt uppdrag har KPMG genomfört en granskning av kommunens aktivitetsansvar för
ungdomar upp till 20 år och vilka insatser som erbjuds denna målgrupp. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för 2016.
Genom en ändring i skollagen (2010:800) den 1 januari 2015 förtydligades det kommunala
ansvaret för ungdomar utanför gymnasieskolan. Kommunen ska löpande under året hålla sig
informerad om hur ungdomar upp till 20 år i kommunen är sysselsatta som har fullföljt sin
skolplikt1 men inte har genomfört eller fullföljt utbildning på gymnasienivå. I ansvaret ingår att
kommunerna ska erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Syftet med
åtgärderna ska i första hand vara att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en
utbildning.
Nedan redogörs för de revisionsfrågor vi besvarat i granskningen:
Finns framtagna rutiner för att följa upp aktuella ungdomars sysselsättning och hur sker
implementeringsarbetet av dessa?
Nora kommun har en framtagen Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret -KAA som
senast beslutades i kommunstyrelsen 2016-04-21. Till handlingsplanen finns ett antal rutiner om
hur det praktiska arbetet med aktivitetsansvaret ska organiseras. Dock saknas en modell för att
följa upp alla delarna i handlingsplanens innehåll.
Är ansvarsfördelningen tydlig gällande dessa ungdomar i verksamheten?
Det pågår vid tidpunkt för granskningen, december 2016, en utredning för att finna en bättre
modell för samverkan och tydliggöra ansvarsfördelningen ytterligare. Utredningen förväntas
vara klar under våren 2017.
Hur många ungdomar omfattas av aktivitetsansvaret i Nora kommun?
Vid tidpunkt för granskningen var cirka 40 ungdomar aktuella inom kommunens
aktivitetsansvar.
Vilka insatser görs för dessa ungdomar?
Kommunen arbetar med olika typer av åtgärder/insatser. Verksamheten bedömer att det saknats
en del insatser men att de på senaste tiden har utökats. Bland annat har en
arbetsmarknadskonsulent kopplats till arbetet som i sin tur kan har tillgång till både kommunala
praktikplatser och praktikplatser i näringslivet. Förutom detta har ett avtal slutits med stiftelsen
Activa där tanken är att de ska gå in och stödja ungdomen så att den når målen och kan gå vidare
i utbildning eller arbete.
1

Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning. Skolplikten inträder höstterminen det år då barnet fyller sju år, men
ett barn kan få uppskjuten skolplikt eller börja i skolan ett år tidigare. Skolplikten upphör efter det nionde skolåret,
eller efter det tionde året för elever i specialskolan. Skolplikten kan förlängas i vissa fall.
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Vilka resurser är avsatta för aktivitetsansvaret i kommunen?
I arbetet med aktivitetsansvaret finns barn- och ungdomssamordnaren som har det övergripande
administrativa ansvaret på 50 procent. Utöver det finns en studie- och yrkesvägledare anställd på
25 procent och en arbetsmarknadskonsulent är även kopplad till arbetet. Verksamhetschefen för
förskolan och grundskola har det övergripande ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret i
kommunen.
Hur sker samverkan mellan kommunstyrelse/ utskottet och andra aktörer och hur sker
återrapporteringen?
Samverkan med kommunstyrelsen/ utskottet fungerar bra, det är barn- och ungdomssamordnaren
som återrapporterar och håller politiken informerad. En gång i kvartalet lämnas en lägesrapport
över de ungdomar (16-20 år) som är aktuella inom det kommunala aktivitetsansvaret.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att kommunstyrelsen:


Säkerställer att organisationen för aktivitetsansvaret får en egen budget att förhålla sig
till.



Bör säkerställa att det finns en välorganiserad modell för arbetet med aktivitetsansvaret
och att det tillsätts tillräckligt med resurser för att möta upp behoven.



Bör säkerställa att alla delar i handlingsplanen följs upp.



Bör säkerställa att det finns ett kartläggningsmaterial att använda vid det första mötet
med ungdomen i syfte att dessa möten sker på enhetligt sätt.



Samverkan med socialtjänsten bör utvecklas då det finns stora vinster att arbeta
tillsammans kring dessa ungdomar.

Revisionen vill ha svar av kommunstyrelsen senast den 30 juni 2017 på vilka åtgärder de har för
avsikt att vidta med anledning av ovanstående synpunkter samt vad som i övrigt framkommer i
bifogad revisionsrapport.
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