
 
KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH 
ARBETSMARKNAD 

   

 
Postadress: Uppsala kommun, kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 86 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 
E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 
Bylund Björn 
Öhman Lars 
 

Datum 
2013-11-11 

Diarienummer 
UAN-2013-0066 

 
 
 
 
 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Samordnade insatser för barn, ungdomar och unga vuxna som riskerar att 
hamna eller redan finns utanför utbildning och arbete 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa funktionsbeskrivning för kommunalt informations- och uppföljningsansvar, med 
placering på Navet, enligt förslag och 
 
att i budget för 2014 avsätta medel till samordnade resurser för verksamhet för elever som 
avbryter en påbörjad gymnasieutbildning  
 
Sammanfattning 
Kontoret avser att under våren 2014 lägga förslag till nämnden om hur verksamheter inom 
nämndens ansvarsområde kan samverka för att nå bättre måluppfyllelse. Nu föreslås 
förändringar inför 2014 rörande det kommunala informations- och uppföljningsansvaret och 
samordning för att möta ungdomar som avbryter en påbörjad gymnasieutbildning. 
 
Ärendet 
Kontoret arbetar, på nämndens uppdrag med en översyn av hur olika verksamheter inom 
nämndens ansvarsområde kan samverka för att nå bättre måluppfyllelse, med utgångspunkt i 
nämndens mål om att 90 procent av 20-åringarna i kommunen ska ha gymnasieexamen. I 
detta arbete har kontoret uppmärksammat behov av samverkan med andra versamhets-
områden som nämnden inte ansvarar för. I första hand gäller detta samverkan med BUN och 
SBN. Detta utifrån att utgångspunkten för stöd och insatser är den enskilde individen och 
dennes olika behov. Därutöver krävs även samarbete med externa aktörer som 
arbetsförmedling, försäkringskassa och polis. 
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Kontoret avser att återkomma till nämnden under första delen av 2014 med en rapport som 
behandlar alla delar. Rapporten kommer att ha sin grund i övergripande mål om individuellt 
bemötande, riktat stöd och studie- och yrkesvägledning. De delar som nu läggs fram för beslut 
är avgränsade till att behandla det kommunala informations- och uppföljningsansvaret och 
elever som avbryter utbildningen i gymnasieskolan. 
 
Det kommunala informations- och uppföljningsansvarets uppdrag förändras till att få en mer 
uppsökande och vidareslussande roll och att innefatta en administrativt registrerande roll med 
uppgift att ha kontroll på vilka ungdomar som omfattas av kommunernas uppdrag från staten. 
Större tyngd än tidigare läggs på att arbeta med de ungdomar som inte är intresserade av 
utbildning och att i dessa fall också ha ett närmare samarbete med arbetsförmedlingen och 
andra aktörer som kan möta dessa ungdomars behov. Se bilaga. 
 
För att stödja och vägleda ungdomar som avbryter påbörjad utbildning i gymnasieskolan 
föreslås uppbyggnad av en samordnad organisation för att möta dessa ungdomar på den 
kunskapsnivå de befinner sig. Ett avbrott från ett gymnasieprogram ska inte behöva medföra 
en omstart från årskurs 1 på ett nytt program. Samtidigt ska denna organisation möta de 
övriga behov den enskilde ungdomen har, förutom de rent skolrelaterade. Verksamheten ska 
bygga på de goda erfarenheterna från Linnégymnasiet, Andra Chansen, projekt 19, 
vårterminsantagning och andra flexibla lösningar för gymnasieskolan. 
 
De åtgärder som nu föreslås beräknas inte medföra ytterligare kostnader för nämnden, men till 
viss del är det nödvändigt att göra en omfördelning av hur ersättningarna utbetalas. Kontoret 
återkommer med ekonomiska analyser i samband med förslag till budget för 2014. 
 
De förslag som läggs syftar till att ge ungdomar i gymnasieåldern en likvärdig utbildning 
genom att fler ska nå målen för gymnasieexamen. Genom mer individuellt utformade studier 
ökas delaktigheten och inflytandet för den enskilde, samtidigt som trygghet och tillgänglighet 
ökar. Dessa åtgärder bör också medföra att både den psykiska och fysiska miljön blir bättre. 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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Det kommunala informations- och uppföljningsansvaret 
(aktivitetsansvaret) 
 
Bakgrund 
Ansvaret för hanteringen av det kommunala informations- och uppföljningsansvaret (KIU) 
har fram till 2013 legat hos Centrum för vuxnas lärande (CVL). Det placerades där för att 
garantera neutralitet gentemot alla utbildningsanordnare. I och med inrättandet av Navet kom 
KIU att placeras där, kopplat till arbetsmarknadsinsatser. 
 
De problem som varit och är förknippade med det arbete som hittills genomförts är: 

• att gymnasieskolorna brustit i sin rapportering av vilka elever som avbrutit sina studier 
• att KIU inte har tillgång till ett större utbud av aktiviteter för de ungdomar som ska 

erbjudas sådana 
• att KIU inte har kännedom om dels hur många av de ungdomar som tackar nej till 

insatser är sysselsatta och dels hur de ungdomar som man inte lyckas nå är sysselsatta. 
 
Förslag till hantering av KIU 
Inom ramen för kontorets arbete med samordnade insatser för barn, ungdomar och unga 
vuxna som riskerar att hamna eller redan finns utanför utbildning och arbete, har bland annat 
föreslagits att de elever som avbryter sina gymnasiestudier ska hänvisas till en mottagning 
vars huvuduppgift ska vara att förmå eleverna att fullfölja sina studier, med utgångspunkt i 
deras individuella behov, vilket kan innebära andra undervisningsformer än de gängse. 
Sådana former erbjuds idag via Andra chansen och Linnégymnasiet. 
 
Med utgångspunkt i det ovan anförda föreslår Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
(UAK) följande hantering av ärendet: 
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• KIU är fortsatt organisatoriskt placerat inom Navet. Huvudmotivet till att det inte ska 
placeras i anslutning till Andra chansen och Linnégymnasiet är att KIU kan fånga upp 
dem som inte kommer till ”uppsamlingsmottagningen”, eftersom de inte har för avsikt 
att fortsätta sina studier, de ungdomar som vill välja andra vägar för studier och de 
elever som önskar inträde i arbetslivet. De flesta som idag kommer till KIU har för 
avsikt att återuppta sina studier. KIU skulle då kunna koncentrera sig på de ungdomar 
som återfinns i ovan beskrivna grupper. 

• De funktioner UAK anser ska ligga på KIU är studie- och yrkesvägledare (syv), tjänst 
som är nära kopplad till arbetsförmedlingen och administratör. Motiven för detta är 
följande: 1) Syv behövs för att ha kompetensen att vägleda ungdomen till rätt aktivitet, 
utifrån yrkesinriktning, 2) det behövs en funktion som ger möjlighet för 
arbetsförmedlingen att ta det ansvar de har för att coacha ungdomar på väg till 
egenförsörjning och 3) en del av en administrativ tjänst kan utföra vissa av de 
uppgifter som hittills legat på KIU att genomföra. 

• Ett samarbete genomförs med Socialnämnden för barn och unga (SBN) att, via Råd 
och stöd, bedriva en uppsökande verksamhet gällande de ungdomar som KIU inte får 
kontakt med och de ungdomar som tackar nej till erbjuden aktivitet via KIU. 
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