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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) om återbruk i samverkan 

mellan Uddevalla kommun, Uddevalla Makerspace och 

Uddevalla energi AB 

Sammanfattning 

Uddevalla Makerspace har inkommit med initiativ om Idéburet Offentlig Partnerskap 

(IOP) med Uddevalla kommun och Uddevalla energi i syfte att utveckla den cirkulära 

ekonomin genom återbruk samt att skapa förutsättningar för medborgare som står långt 

ifrån arbetsmarknaden att komma i sysselsättning.  

 

Uddevalla Makerspace ska enligt förlaget driva återbruksverksamhet i anslutning till 

Havskuren återvinningscentral samt verkstad i vilken personer ur målgruppen ska kunna 

sysselsättas.  

 

Uddevalla Makerspace bildades år 2021 ur ABF-projektet cykelbruket och är en ideell 

förening. Styrgruppen för IOP (Arbetsmarknads- och integrationsutskottets presidium) 

har tagit del av föreningens stadgar, protokoll m.m. och för samtal med föreningen om 

utvecklingen av föreningen och dess stadgar.  

 

Styrgruppen har tillsammans med föreningen och Uddevalla energi, utifrån initiativet, 

tagit fram ett förslag till överenskommelse vilket informerades om vid arbetsmarknads- 

och integrationsutskottet i mars. Parterna har sedan dess arbetat fram ett slutligt förslag. 

I korthet innebär detta att kommunen under ett år bidrar med sammanlagt 205 tkr. 

Uddevalla energi bidrar med lokaler m.m. vid Havskuren och Makerspace bidrar med 

ideell arbetskraft. Överenskommelsen föreslås vara ettårig med möjlighet till en 

förlängning om två år efter uppföljning av den överenskomna verksamhetens 

utveckling. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-21. 

Förslag till Idéburet offentligt partnerskap (IOP) om återbruk i samverkan mellan 

Uddevalla kommun, Uddevalla Makerspace och Uddevalla energi AB. 

Initiativ till IOP från Uddevalla Makerspace. 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att ingå överenskommelse med Uddevalla Makerspace och Uddevalla energi AB enligt 

upprättat förslag, 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-04-21 Dnr KS 2022/00125 

  

 

 

 

 

att finansiering med 205 tkr ska ske via budgetposten ”sociala investeringsmedel och 

IOP”.  

 

 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Uddevalla Energi AB 

Förvaltningsekonomen KLK 
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Avtal om Idéburet Offentligt partnerskap samt Återbruk i samverkan 

mellan 

Uddevalla kommun, kommunstyrelsen. Postadress: Uddevalla kommun, Varvsvägen 1, 451 81 

Uddevalla. Organisationsnummer 212000–1397.  

och 

Uddevalla Energi AB, Postadress: Strömberget 451 81 Uddevalla. Organisationsnummer 

556036–6170 

och 

Uddevalla Makerspace, Postadress: Junogatan 8 451 42 Uddevalla. Organisationsnummer 

802535–4351 

var för sig kallade ”Part” och tillsammans kallade ”Parterna”, har träffats  

följande avtal (”Avtalet”). 

1. Bakgrund  
Uddevalla kommun har genom beslut och inriktningar valt att arbeta med återbruk och cirkulär 

ekonomi. Kommunen arbetar med att främja omställningen till en cirkulär ekonomi på flera 

sätt, bland annat genom en övergripande strategi för cirkulär ekonomi inom avfallsplanen samt 

genom att följa lagstiftning på avfallsområdet. Omställningen till en cirkulär ekonomi har en 

stor potential att minska resursanvändningen och är därmed ett verktyg för att nå dels FN:s 17 

miljö- och klimatmål, dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  

Kommunen har, genom vissa politiska uppdrag, i uppgift att öka samverkan med civilsamhället 

och att träffa fler s.k. IOP-avtal, d.v.s. avtal om idéburna offentliga partnerskap.  

Kommunen arbetar med att få ut personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete och 

egen försörjning. Både med platser i egen organisation och i samverkan med andra. I denna 

fråga finns potential att öka samverkan i formen av IOP-avtal. 

Maker-kulturen, som Uddevalla Makerspaces arbete influeras av, växte fram under 1990 talet i 

Tyskland och är en sorts miljöaktivism. I Tyskland gör man allt från robotprojekt till att bygga 

kanoter till att sy kläder. Men det viktiga är att allt kommer ifrån återvunnet material och skall 

kunna återvinnas. 

Uddevalla Makerspace föddes från Cykelbruket som var ett projekt inom ABF. Projektet 

avslutades bland annat då försäljningen i projektet kunde göra att hela ABF:s verksamhet skulle 

kunna bli momsskyldig enligt skattereglerna. 

ÖK Idé är en överenskommelse om samverkan mellan idéburna sektorn i Uddevalla och 

Uddevalla kommun som består av gemensamt överenskomna spelregler och åtaganden som 

underlättar samverkan och skapar ett gott samarbetsklimat. Överenskommelsen vilar på varsam 



och respektfull hantering av de offentliga medel som möjliggör verksamheten. Parternas 

samarbete ska kännetecknas av öppenhet, prestigelöshet och gemensamt lärande i syfte att 

kontinuerligt utveckla verksamheten och dess arbetsmetoder. 

  

Målsättningen med Uddevalla kommuns IOP-avtal och ÖK idé är att utveckla den cirkulära 

ekonomin genom återbruk samt att skapa förutsättningar för medborgare som står långt ifrån 

arbetsmarknaden att komma i sysselsättning och så småningom bli självförsörjande. Det är 

därför detta Avtal ingåtts, där Uddevalla kommun och Uddevalla Energi AB på häri angivet 

sätt ska stötta Uddevalla Makerspace. Insatsen ska bidra till minskat utanförskap och stärka 

målgruppen i att aktivt ta ansvar och utvecklas i livet. Målgrupperna är följande:  

 Primär målgrupp är kommuninvånare som står långt från arbetsmarknaden 

 Sekundär målgrupp är medborgare som behöver sysselsättning med befintlig 

försörjning 

 Extern målgrupp är medborgare och företag som prioriterar en cirkulär ekonomi.    

 

Med det stöd från Uddevalla kommun och Uddevalla Energi AB som anges i detta Avtal ska 

Uddevalla Makerspace i ovan angivet syfte leda och ansvara för det projekt som nedan redogörs 

för. 

2. Projektet under detta Avtal och dess genomförande 
2.1 Syfte 

Syftet med detta Avtal är att Parterna tillsammans ska genomföra ett projekt som kan 

sammanfattas som ett försök att få kommuninvånare som står långt ifrån arbetsmarknaden i 

sysselsättning och därigenom hjälpa kommuninvånarna som omfattas av projektet att bli 

självförsörjande (”Projektet”). Så ska ske genom att: 

 Utveckla återbruksverksamheten med utgångspunkt ifrån befintliga Cykelbruket samt 

Havskurens återbruk. På sikt vara en av de aktörer som bidrar i kommunens 

jobbcentrum 

 Makerspace erbjuder platser för målgruppen som befinner sig inom ekonomiskt bistånd. 

 Parterna ska samverka i syfte att finna en lokalmässigt långsiktig lösning för 

verksamheten. 

Oaktat det ovan angivna övergripande syftet ska ingen Part ha några skyldigheter som inte 

uttryckligen anges häri. Parterna ska sålunda genomföra Projektet i enlighet med 

bestämmelserna i detta Avtal. 

2.2 Projektledning 

2.2.1 Daglig ledning av Projektet 

Uddevalla Makerspace ska ha den dagliga ledningen av Projektet och vara ensamt ansvarigt för 

den löpande verksamheten i Projektet.  

 



2.2.2 Styrgrupp 

En styrgrupp ska bildas och bemannas med en person/flera personer i ledande funktion från 

respektive Part. Styrgruppen ska träffas två till fyra gånger per år. Kommunen är 

sammankallande och representant från kommunen ansvarar för att minnesanteckningar förs. 

Genom styrgruppens anteckningar samt årsrapporten ska det gå att följa Projektet. Mellan 

styrgruppsmötena kan parterna kommunicera i för verksamheten praktiska frågor. 

 

2.2.3 Arbetsgrupp 

Uddevalla kommun kommer att sammankalla en grupp med resurspersoner från Parterna 

(arbetsgrupp) i syfte att diskutera verksamheten inom Projektet och Uddevalla Makerspaces 

ledning av den löpande verksamheten. 

2.2.4 Uppföljning 

Uddevalla Makerspace gör årlig skriftlig verksamhetsrapport som lämnas över till styrgruppen 

årligen i januari. 

Om förlängning av Avtalet sker, enligt reglerna häri, ska Uddevalla Makerspace upprätta en 

slutredovisning efter tre års verksamhet. Redovisningen ska bestå av statistik, ekonomi och 

framgångseffekter. ”Återbruk i Samverkan” kommer dokumentera en metodsamling utifrån de 

framgångseffekter överenskommelsen haft med målgruppen. 

3. Parternas åtaganden 
3.1 Respektive Parts skyldighet att bidra till Projektet är följande: 

Uddevalla kommun 

 120 tkr i kontanta medel vilka utbetalas tertialvis i förskott 

 Utbildningsinsatser till ett värde om 85 tkr 

Uddevalla Energi AB 

 Uthyrning av tält, personalbod, barrack samt sjöcontainers till Makerspace 

vederlagsfritt. Reparationer, underhåll samt el till belysning och värme, vederlagsfritt. 

(Besittningsrätt saknas.) Hyrestid till och med 2023–03-31. Uppskattat värde är 200 tkr 

för ett år. 

Uddevalla Makerspace 

 200 timmars ideellt arbete per månad, värderat till 540 tkr per år. Uddevalla Makerspace 

har inom ramen för verksamheten i Projektet rätt att sälja sådana produkter som blir 

resultatet av det utförda arbetet (renoverade cyklar, konsthantverk som är gjorda av 

återbrukat material etc.), förutsatt att intäkterna kommer Projektet tillgodo. Efter 

avstämning med och godkännande från Uddevalla Energi AB har Uddevalla 

Makerspace även rätt att ta betalt när de tar in nya kunder för hjälp vid sortering vid 



återvinningsstationer, förutsatt att intäkterna kommer Projektet tillgodo. Om inte annat 

särskilt överenskommes från fall till fall har Uddevalla Makerspace  därutöver inte rätt 

att kräva, eller ta emot, ersättning, avgift eller liknande från någon tredje part vid 

utnyttjande av de faciliteter som Uddevalla Energi vederlagsfritt ställer till förfogande . 

Uddevalla Makerspaces rätt att från tredje part som är privatpersoner inhämta 

medlemsavgifter för att finansiera sin verksamhet skall dock inte påverkas av det ovan 

angivna . 

Utöver vad som anges ovan och följer av punkten 2.2. har Parterna inte genom ingående av 

detta Avtal någon skyldighet att bidra till Projektet. 

Uddevalla Energi AB:s åtagande i Projektet är inte exklusivt, d.v.s. Uddevalla Energi AB har 

rätt att medverka även i andra liknande projekt. 

4. Ansvar 
4.1 Part ansvarar för skada eller förlust som denne genom vårdslöshet vållar annan Parts fysiska 

egendom. Som ansvarig för den löpande verksamheten i Projektet ska Uddevalla Makerspace 

därvid, i relation till Uddevalla kommun och Uddevalla Energi AB, vara ansvarigt för de 

personer inom målgruppen som kommer att omfattas av Projektets verksamhet.  

4.2 Uddevalla Makerspace ska vara ensamt ansvarigt för de deltagare inom målgruppen som 

genom Projektet erbjuds sysselsättning och svara för att (i) eventuella skatter och avgifter 

erläggs på korrekt sätt, (ii) tillämplig arbetsrättslig lagstiftning följs, samt (iii) alla åtaganden 

mot tredje man som kan blir en följd av verksamheten inom Projektet. 

4.3 Parterna är skyldiga att uppfylla sina förpliktelser i punkten 3 ovan men ansvarar inte för 

att Projektet leder till något särskilt resultat. 

4.4 Uddevalla Energi AB ska inte ha något ansvar för: 

- Kostnader som uppstår i samband med hantering av restprodukter från Projektet, vilka 

kostnader ska betalas av för Projektet inkomna och avsedda medel. 

- För användbarheten eller den allmänna dugligheten av de tjänster och/eller produkter 

som kommer att tillhandahållas tredje man genom Projektet, 

- Anspråk från tredje man på grund av de tjänster och/eller Produkter som kommer att 

tillhandahållas tredje man inom ramen för Projektet eller den verksamhet som i övrigt 

förekommer inom ramen för Projektet. För det fall sådana anspråk riktas mot Uddevalla 

Energi AB ska Uddevalla Makerspace hålla Uddevalla Energi AB skadeslöst.  

4.5 Personal anlitad av Part ska vid arbete eller besök i en annan Parts lokaler eller områden 

följa där gällande skydds- och andra föreskrifter.  

4.6 Parterna ansvarar för att avtal finns med respektive Parts anställda, eller andra som 

engagerats för att genomföra Projektet, som möjliggör att åtagandena i Avtalet kan uppfyllas. 

4.7 Uddevalla Makerspace svarar för att allt material som kan komma att befinnas på den yta 

som Uddevalla Energi AB bistår med enligt punkten 3.1 används i Projektet och att intäkter av 



sådant material, eller bearbetningar därav, kommer Projektet tillgodo på sätt som framgår av 

punkten 3.1 ovan. 

5. Avtalstid 

Avtalet är gällande 2022-06-01 till 2023-05-31 med möjlighet till förlängning till och med 

2025-12-31, förutsatt att skriftlig överenskommelse därom ingås, där insatserna får förhandlas 

särskilt utifrån utfallet den första perioden för Avtalet, innan 2023-05-31. Om sådan 

överenskommelse inte skriftligen ingås ska detta Avtal upphöra 2023-05-31 utan föregående 

uppsägning.   

 

6. Ändringar och tillägg 

Alla ändringar och tillägg till detta Avtal ska, för att vara giltiga, vara skriftligen och 

undertecknade av samtliga parter. 

 

7 Avtalets förtida upphörande 
Part har rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om annan Part på ett väsentligt sätt 

eller vid upprepade tillfällen brutit mot bestämmelse i Avtalet och inte inom två (2) veckor efter 

skriftlig uppmaning därom vidtagit rättelse. 

8. Tvist  

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt 

Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska 

bestå av tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Språket för förfarandet ska 

vara svenska.  Svensk lag ska tillämpas på tvisten. 

 

9. Återbetalningsskyldighet  

Skulle Uddevalla Makerspace inte använda medel för Projektet för avsett ändamål eller på annat 

sätt använda dem felaktigt i förhållande till vad som anges i detta Avtal har kommunen rätt att 

helt eller delvis begära att Uddevalla Makerspace återbetalar sådana medel. 

 

Underskrifter 
Avtalet är upprättat i tre likalydande exemplar där parterna tagit var sitt original.  

 

Datum ______________________   Datum ______________________ 

För Uddevalla Makerspace För Uddevalla kommun 

 

 _______________________________   _______________________________ 



Datum ______________________ 

För Uddevalla kommun 

 

_______________________________ 

 

 

Datum ______________________    

För Uddevalla Energi AB  

 _______________________________  
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IOP 3-5 års planen 
 

 

Hur ser vår struktur 2021 . 

 

 

 

 

 

 

  

Snabb Fakta 
Den här figuren visar vad vi har i dag 2021. Uddevalla Maker space är en ideell förening som 

skapades genom Cykelbruket och Återbruket. Just för att föreningen ska ta över återbruket 

och Cykelbruket. När ABF drar sig ur projektet. Att säga att det är bara cykelbruket som är 

den som drar det ekonomiska pengaflödet. Så är det fel. Återbruksparken är en huvudnerv för 

det är där all sortering och  en viss renovering av cyklar sker så säljs dom i Cykelbrukets regi. 

Och lagret av slangar muttrar styren sadlar mm sker där uppe och skickas ner till verkstan där 

ett mindre lager byggs upp. Men vi vill pointera att alla pengar som kommer till cykelbruket 

går till föreningen. Uddevalla Maker space. Och all verksamhet som kommer fött ur någon av 

våra verksamheter ska lämna över sina pengar till Uddevalla Maker space. Så att dom 

kommer till nytta inom alla verksamheter   

 

Uddevalla makerspace 

Det som är viktigt och komma ihåg om Makerkulturen är att den bygger på medlemmar dom 

som kommer till en Maker space är medlemmar. Men Maker kulturen växte fram under 1990 

talet i Tyskland. Och är en annan sorts miljö aktivism 

Där har man allt från robot projekt till att bygga kanoter till att sy kläder. Men det viktiga är 

att allt ska Kunnas återvinna. Så har jag 20 lakan och slänga så tar jag dom till makerspace 

och där kommer det garanterat komma till användning. Så det här är öppet på kvällar för folk 

som vill skapa men har ingen plats hemma. Eller vill lära sig att ex sy eller köra bandsåg. 

Ganska opraktiskt att ha en bandsåg hemma i vardagsrummet eller för all del en svarv.Och 

här kommer återbruksparken ha en viktigroll.  

 

 

Cykelbruket  

Vi har hållit på i 5 år. Men Cykelbrukets grundtanke är att ha Människan i Centrum: 

Cykelbruket ska vara en plats för den som har fysiskt, psykiskt handikapp, språksvag Eller 

långtidsarbetslös, Tanken är att ge chansen till en meningsfull vardag. Vi brukar säga 100% 

av individens Egen förmåga. Det viktiga är inte produktivitet vi är lyckliga om du kommer 

upp ur sängen. Med tid blir man produktiv. Cykelbruket har som mål att försöka så långt det 

är möjligt att återvinna gamla cykeldelar till att laga Uddevallas befolknings cyklar med. För 

en billigare penning. Men även renovera och sälja cyklar i andra hand för rimliga priser. Vi 

har uppmärksammat att större cykelkedjor inte tar emot ex cyklar som är köpta på billigare 

varuhus. Eller om det är för gamla modeller av någon cykel. Men det gör vi. Vi får in cyklar 

på återvinningsstationen som startade 2019, Återbruk parken. Där initiativ tagare var 

Cykelbruket med Uddevalla Energi och drog i gång Återbruksparken Uppe på havskuren 

Cykelbruket 
Återbruksparken 

Uddevalla Makerspace  
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återvinningsstation. Där lämnas bland annat cyklar från höst och vårstädningen i cykelrum 

som sköts dels av Uddevallahem men även dom privata aktörerna.  

 

Återbruksparken 
Vet inte hur man skriver kort om den här verksamheten. Som under Januari -april får in 139 

stycken cyklar. Sen ökar det så i augusti är vi uppe på ca 1200 cyklar som ska slängas. Som vi 

tar till vara på. Det är ju klart allt går inte och spara. Men generellt slänger vi runt 12% av en 

cykel. Kan vara vajer höljen bromsbelägg sönder rostade skruvar. Återbruksparken som 

verksamhet Drar inte in några pengar men den ger pengar till andra verksamheter. Och här så 

har vi potential till att Utveckla verksamheter så att det inte blir dyra inköp allt från stolar till 

köksbord. Blommor. Vi skulle kunna inreda ett helt hus. Framtidsvisionen är att börja med en 

liten virkes försäljning. Inget stort. Som vi går över till tegel mark sten fönster mm. Och det 

kan vi börja med omedelbar verkan. Allt vi behöver grönt ljus från Uddevalla energi som vi 

väntar på. Sen ringer jag bara Rambo i Lysekil och en container med virke kan dyka upp i 

Uddevalla på 24 - 48 h.  Har ju två killar och en tjej som kan ställa upp. Medans två jobbar i 

cykelverkstan. Så figur två visar hur 3 kan bli fler. Men allt måste få ta sin tid. 

 

 

Utveklingen 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tillslut 
Figur 2 visar hur vi 5 som är med i dag kan utveckla verksamheter. Och har bevisat att vi kan 

det. Finns väldokumenterat på ABF. Om hur vi har varit på gömda glömda gårdar häng på 

hamngatan mm.  Eftersom vi är som en levande organism och utvecklar sig själv i och med att 

alla som är med CB (cykelbruket) uddv ms är väldigt kreativa i tänkandet så är ju utvecklingen 

något fullt naturligt. Skulle vi få in några i vår verksamhet som är duktiga administratörer och 

duktiga på att utveckla tanke till skrift blir den här personen en nyckelspelare i att söka 

projektmedel. Andra gillar att måla och designa saker. Där kan vi bygga upp en mindre PR avd. 

Allt för att få en stadig utveckling. Deras uppgift är ju att utvekla UMS och Cykelbruket och 

återbrukparken Interaktivt. Även hitta och utveckla trycksaker broschyrer affischer visitkort. 

Finurliga kampanjer.så vi syns på stan. Skicka mejl till polisen med alla insamlade ramnr och 

kolla vilka som är stulna.  Dumt och oklokt att lämna ifrån sig talanger bortkastade när dom har 

talang.  

 

Uddevalla makerspace 

Cykelbruket  Återbruket  

Bygg återbruk 

Höst och 

vinterutbildning 

om fixa cykel  

Sommarevenemang 

pyssel för barn 

? 

Jasmines idee 



Roddan Barrera 

Trollhättan 2021-09-29  

 

MÅLET : 

 Med allt det här är att dels försöka göra nytta i miljöns namn, att försöka utveckla människors 

förmåga till att vilja gå vidare med oss som referenser. Att utveckla samarbeten med större 

kommunala aktörer men även privata.  Även kunna ha goda samarbeten med 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, AME och Psykiatrin. Socialen 

Med tid måste vi nog fundera på om vi ska bli kooperativ eller ekonomiska föreningar. För att 

kunna börja fundera på att anställa folk i någon form. Med stöd av arbetsförmedlingen, 

psykiatrin och för all del Uddevalla kommun.  

Drömscenariot vore om Uddevalla Kommun Tog hela cykelbruket med Återbruksparken och 

vi blev en del i kommunens ägor. Men på villkoret att vi 5 får styra oss själva. Det är bara då vi 

kan vara kreativa        

Risker & kvalitén 
 

Till våren fördel: När ABF drar sig ur cykelbruket under oktober 2021. Så är det nästan helt 

bekymmersfritt. Med dom rörliga kostnaderna. Av en mycket enkel anledning. Vi har bedrivit 

åter bruksparken och lyckats samla ihop en anseende mängd verktyg och vi har nu en ansenlig 

bra Arsenal av reservdelar. Så det är till vår fördel då den kostnaden kommer vara obefintlig 

fram till augusti - September 2022–23. Och fortfarande kunna hålla hög kvalité på det vi gör. 

Den strora skillnaden är att vi inte köper in åt kunden. Men vi kan rekommendera vart dom kan 

få tag i cykeldelar. Då kan vi montera i hopp dom. 

Den finns tre risker / Problem, just nu. 

(1) Först och främst de ekonomiska aspekterna. Det vi vet idag är att Cykelbruket drog in runt 

500 000 – 700,000 kr under 2020 till ABF. Men vi kommer behöva ca 86 000 kr per år till hyran 

av lokalerna. Och vi kommer inte kunna anställa någon så vi 5 jobbar grattis  

(2) Sanningen och vår verklighet. Så har vi problem med att söka medel ur fonder och stift. 

Ingen av oss 5 har den erfarenheten. Så av naturliga själ är risken stor att vi kommer att få avslag 

på sökta medel. Här behöver vi hjälp. 

(3)  Det är ett litet bekymmer.  Efter som ABF  har dragit sig ur cykelbruket. Så finns det ett 

orosmoment att Uddevallaborna tror att vi är borta och tappar folk. Men vi har ett motmedel. 

instagram, Facebook, och hyfsad stort kontaktnät. Och en hemsida Idéer på A3 affischering så 

vi lär synas mer än vad vi gör nu. Även insändare i Bohusläningen och alla andra tidningar kan 

användas. Här så har vi även 1 dagars event på olika ställen i Uddevalla.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 62 Dnr BUN 2022/00196 

Utveckling av arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA) 

Sammanfattning 

Enligt skollagen 29 kap 9 § avseende kommunens aktivitetsansvar ska en hemkommun 

löpande under året hålla sig informerad om sysselsättningen hos de ungdomar i 

kommunen som inte har fyllt 20 år och inte genomför utbildning i gymnasieskola eller 

gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning eller har examen från något av 

utbildningarna. Hemkommunen ska erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella 

åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller 

återuppta en utbildning.  

 

Hösten 2020 gjordes en intern granskning av arbetet med kommunens aktivitetsansvar. 

Slutsatsen av granskningen visar att det uppsökande arbetet fungerar och uppfyller de 

krav skollagen kräver men även att det finns brister i styrningen och ledningen enligt de 

riktlinjer Skolverket omnämner i de allmänna råden för KAA. Enligt granskningen 

saknas en ändamålsenlig organisation med en tydlig ansvarsfördelning och en 

strukturerad handlingsplan för arbetet samt en tydlighet gällande den ekonomiska 

styrningen och vilka krav/mål huvudmannen Uddevalla kommun har på arbetet med 

KAA.  

 

Skolverket lyfter i sina allmänna råd olika framgångsfaktorer i arbetet med aktivitets-

ansvaret, där bland andra att arbeta strukturerat med tydliga mål som kan utvärderas är 

viktiga delar för att skapa en god kvalitet i verksamheten. Granskningen i intern-

kontrollen 2020 visar på samma slutsats och lämnar rekommendationer för att utveckla 

kommunens aktivitetsansvar. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-02 

Rapport Intern granskning av kommunens arbete med det kommunala aktivitetsansvaret  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 

 

att en arbetsgrupp för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret skapas där 

representanter ifrån barn och utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och 

arbetsmarknadsavdelningen inom kommunledningskontoret deltar regelbundet  

att ett samarbete med externa aktörer återupptas kring det kommunala aktivitetsansvaret 

att en årlig handlingsplan för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret utvecklas 

med tydliga huvudmannamål för hur arbetet ska bedrivas inom barn och utbildnings-

förvaltningen, socialtjänsten och arbetsmarknadsavdelningen 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts § 62 

att huvudmannen Uddevalla kommun årligen genomför en uppföljning av barn och 

utbildningsförvaltningens, socialtjänstens och arbetsmarknadsavdelningens 

gemensamma arbete med det kommunala aktivitetsansvaret utifrån uppsatta 

huvudmannamål i handlingsplanen 

 

 

Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2022-03-30 

Roger Ekeroos (M), Hampus Marcusson (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-03-30 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedieras 2022-03-30 

Kommunstyrelsen   

Rektor Uddevalla gymnasieskola   

Ungdomskonsulent  
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Handläggare 

Rektor Gunnar Axelsson  

Telefon 0522-69 75 51 
gunnar.axelsson@uddevalla.se 

 

Utveckling av arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret 

(KAA) 

Sammanfattning 

Enligt skollagen 29 kap 9 § avseende kommunens aktivitetsansvar ska en hemkommun 

löpande under året hålla sig informerad om sysselsättningen hos de ungdomar i 

kommunen som inte har fyllt 20 år och inte genomför utbildning i gymnasieskola eller 

gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning eller har examen från något av 

utbildningarna. Hemkommunen ska erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella 

åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller 

återuppta en utbildning.  

 

Hösten 2020 gjordes en intern granskning av arbetet med kommunens aktivitetsansvar. 

Slutsatsen av granskningen visar att det uppsökande arbetet fungerar och uppfyller de 

krav skollagen kräver men även att det finns brister i styrningen och ledningen enligt de 

riktlinjer Skolverket omnämner i de allmänna råden för KAA. Enligt granskningen 

saknas en ändamålsenlig organisation med en tydlig ansvarsfördelning och en 

strukturerad handlingsplan för arbetet samt en tydlighet gällande den ekonomiska 

styrningen och vilka krav/mål huvudmannen Uddevalla kommun har på arbetet med 

KAA.  

 

Skolverket lyfter i sina allmänna råd olika framgångsfaktorer i arbetet med 

aktivitetsansvaret, där bland andra att arbeta strukturerat med tydliga mål som kan 

utvärderas är viktiga delar för att skapa en god kvalitet i verksamheten. Granskningen i 

internkontrollen 2020 visar på samma slutsats och lämnar rekommendationer för att 

utveckla kommunens aktivitetsansvar. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-02 

Rapport Intern granskning av kommunens arbete med det kommunala aktivitetsansvaret  

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 

 

att en arbetsgrupp för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret skapas där 

representanter ifrån barn och utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och 

arbetsmarknadsavdelningen inom kommunledningskontoret deltar regelbundet  

 

att ett samarbete med externa aktörer återupptas kring det kommunala aktivitetsansvaret 
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att en årlig handlingsplan för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret utvecklas 

med tydliga huvudmannamål för hur arbetet ska bedrivas inom barn och 

utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och arbetsmarknadsavdelningen 

 

att huvudmannen Uddevalla kommun årligen genomför en uppföljning av barn och 

utbildningsförvaltningens, socialtjänstens och arbetsmarknadsavdelningens 

gemensamma arbete med det kommunala aktivitetsansvaret utifrån uppsatta 

huvudmannamål i handlingsplanen 

  

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Skollagen 

Enligt skollagen 29 kap 9 § avseende kommunens aktivitetsansvar ska en hemkommun 

löpande under året hålla sig informerad om sysselsättningen hos de ungdomar i 

kommunen som  

1. inte har fyllt 20 år 

2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt 

då de inte har skolplikt 

3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller 

motsvarande utbildning 

4. inte har en gymnasieexamen 

5. inte har ett gymnasiesärskolebevis 

6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan med godkänt resultat. 

Hemkommunen ska erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder som i första 

hand ska syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. 

Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt samt föra ett register över de 

ungdomar som avses. 

SCB 

De ungdomar som omfattas av ansvaret registreras av kommunen i en speciellt fram-

tagen KAA modul i Edlevo. Där dokumenteras information om kontaktförsök, syssel-

sättning och åtgärder. Korta anteckningar om individens situation görs också. Två 

gånger per år redovisas uppgifter till SCB som samlar in dem på uppdrag av på 

Skolverket. 

Risker med ej fullföljd gymnasieutbildning 

Rapporter och undersökningar visar att ungdom som inte fullföljer en gymnasie-

utbildning riskerar i högre grad att hamna i utanförskap och att på sikt inte etablera sig 
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på arbetsmarknaden. En hög arbetslöshet medför också samhällsekonomiska 

konsekvenser. Det är därför av stor vikt, både för den enskilde såväl som för samhället i 

stort, att hjälp erbjuds så tidigt som möjligt. 

Skollagen förtydligades 

1 januari 2015 förtydligades skollagen om kommunernas aktivitetsansvar. Från att 

tidigare varit ett informationsansvar med syfte att erbjuda åtgärder ändrades det till ett 

aktivitetsansvar. Meningen med namnbytet var att tydliggöra hemkommunens ansvar att 

vara mer aktiv i relationen till de ungdomar som omfattas av ansvaret, både i det upp-

sökande och åtgärdande arbetet. 

Intern granskning 2020 

Hösten 2020 gjordes en intern granskning av arbetet med kommunens aktivitetsansvar. 

Slutsatsen av granskningen visar att det uppsökande arbetet fungerar och uppfyller de 

krav skollagen kräver. Det finns rutiner och verktyg att identifiera och söka kontakt med 

målgruppen. Men granskningen visar också att det finns brister i styrningen och 

ledningen enligt de riktlinjer Skolverket omnämner i de allmänna råden för KAA.  

Vidare står att läsa att det saknas en ändamålsenlig organisation med en tydlig 

ansvarsfördelning och en strukturerad handlingsplan för arbetet. Det är även oklart när 

det gäller den ekonomiska styrningen och vilka krav/mål huvudmannen Uddevalla 

kommun har på arbetet med KAA. Tillräckliga förutsättningar och ändamålsenliga 

rutiner för samverkan såväl inom kommunen som med berörda myndigheter och andra 

aktörer saknas eller behöver utvecklas. I dagsläget ligger ansvarsfördelningen för 

arbetet med KAA enbart hos Barn och utbildning. 

Antal ungdomar 

Antalet ungdomar som finns inom det kommunala aktivitetsansvaret i Uddevalla 

kommun varierar under året. En del är registrerade under en kort period medan andra 

kan finnas kvar längre. I genomsnitt registreras ca 15 ungdomar per månad i KAA-

registret. I februari 2022 är ca 116 ungdomar registrerade. Fördelningen mellan könen 

är i stort sett jämnt. Åldern är fördelad följande: 19 år (56%), 18 år (26%), 17 år (10%) 

och 16 år (8%). Alla i målgruppen behöver löpande kontaktas för att ta reda på 

sysselsättning och vid behov erbjudas stöd. Uppskattningsvis är det mellan 20 – 30 

ungdomar i målgruppen som är i behov av extra stöd och uppföljning under 1 år. 

Organisation och resurser  

I Uddevalla kommun har Barn och utbildningsnämnden ansvar att samordna arbetet 

utifrån kommunernas aktivitetsansvar. Rektor för introduktionsprogrammen (IM) har 

tilldelats ansvaret att uppdragets olika delar genomförs enligt bestämmelser. I nuläget 

arbetar en konsulent på IM 100 % med uppdraget.  

I tjänsten ingår att utföra KAA-uppdragets olika delar. Vilket innebär att identifiera, 

erbjuda stöd och hålla löpande kontakt med målgruppen, samverka med egen och andra 

förvaltningar, samverka med externa aktörer, rapportera statistik, delta i projekt och 
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medverka i KAA nätverk. I tjänsten ingår även att administrera ansökningar till 

introduktionsprogrammen för elever som omfattas av KAA. 

Resursen som avsätts är tid för 100% tjänst inom IM och en del av tiden för rektor på 

IM. Inga ekonomiska resurser för insatser eller att utveckla uppdraget avsätts. 

 

Omvärldsbevakning 

Behov 

Den interna granskningen av KAA visar att det finns brister, bland annat saknas en 

ändamålsenlig organisation och det finns behov av utveckling. Att så är fallet märks i 

det vardagliga arbetet. Här några exempel på det. 

Verktyg och rutiner för intern samverkan 

Ungdomar som utgör målgruppen för KAA kan få stöd och insatser av andra 

förvaltningar eller avdelningar i kommunen exempelvis socialtjänsten eller arbets-

marknadsavdelningen. Här behöver samarbetet förbättras då det saknas rutiner för hur 

KAA får kännedom om informationen på ett säkert och hållbart sätt. Det finns inte 

heller någon rutin eller upparbetat kontaktsystem från förvaltningarna gentemot KAA 

för att de skall veta vilka ungdomar som finns att arbeta med.  Den interna samverkan är 

ett viktigt instrument för att säkerställa att alla ungdomar som ingår i målgruppen fångas 

in i kommunens arbete. Olika roller/professioner inom organisationen som möter mål-

gruppen bör ha kännedom om varandras arbete och ha en gemensam målbild för arbetet 

med aktivitetsansvaret. 

Fler andrahandsåtgärder  

I skollagen står att åtgärderna i första hand ska syfta till att motivera den enskilde att 

påbörja eller återuppta en utbildning. Lagen finns för att understryka det viktiga med att 

fullfölja en gymnasieutbildning. Men det har många gånger visat sig vara en svår och 

utmanade uppgift att motivera avhoppare att återuppta sina studier. I de flesta fall har 

skolans elevhälsa redan varit involverad för att motverka avhopp genom olika åtgärder. 

När skolan inte lyckats med sina intentioner behövs andra åtgärder som inte (direkt) 

handlar om studier exempelvis praktikplatser i kommunala verksamheter. 

Mer resurser 

På grund av antalet registrerade i KAA och att endast en tjänsteperson arbetar med 

uppdraget kan det ta lång tid innan kontakt fås. Risken är då att ungdom inte får den 

hjälp hen behöver i god tid. För att minska tiden mellan att ungdom registreras och 

kontakt fås behöver KAA förstärkning. 

Målgruppen för KAA är en heterogen grupp. De som inte börjar eller hoppar av en 

gymnasieutbildning gör det av olika anledningar. Det kan exempelvis handla om fel val 

av program, skoltrötthet, otrivsel eller social situation i hemmet. Det är inte heller 

ovanligt att en del av ungdomarna har en måendeproblematik och/eller en neuro-

psykiatrisk funktionsnedsättning. Det innebär att uppdraget har stor komplexitet gente-
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mot varje individuell ungdom. Det kan vara svårt och ta lång tid innan man kommer 

fram till en lösning. För att möta och stötta en heterogen grupp med olika behov på 

bästa sätt behöver KAA bestå av flera professioner. Eftersom ungdomarna inte är 

inskrivna i skolverksamhet kan inte skolornas elevhälsa användas för uppdraget annat 

än för arbete med elever som är på väg att hoppa av skolan. Det behövs en samordning 

av olika aktörer med varierande kompetenser. 

Kort jämförelse med tre kommuner 

Kontakt har tagits med tre kommuner som har ett liknande invånarantal som Uddevalla 

kommun för att i en telefonintervju med tjänstepersoner som arbetar aktivt med 

uppdraget ställa följande tre frågor: 

1.      Finns en styrning och ledning? (dvs är uppdraget politiskt förankrat) 

2.      Hur många tjänster är avsatta för uppdraget? 

3.      Hur många ungdomar är registrerade i KAA? (nuläge) 

 

Kommun  Organisation  Politisk 

förankring  

Tjänster 

(heltid) 

Antal 

registrerade  

Borlänge  AME Nej eller svag 3 170 

Gotland BoU Ja 6 120 

Nyköping  BoU Ja 8 (varav 2 

projekt anst.) 

140 

Uddevalla  BoU Svag 1 116 

 

Jämförelsen visar att i de kommuner politiken tagit ett grepp om uppdraget där har man 

också avsatt mer resurser. De hade en tydlig handlingsplan med bland annat fastlagda 

rutiner för samverkan mellan både interna och externa aktörer.  

 

Rekommendationer 

I Skolverkets allmänna råd lyfts det fram olika framgångsfaktorer i arbetet med 

aktivitetsansvaret. Att arbeta strukturerat med tydliga mål som kan utvärderas är viktiga 

delar för att skapa en god kvalitet i verksamheten. Särskilt viktiga faktorer är: 

 Politisk förankring 

 Tydlig ansvarsfördelning 

 Ändamålsenlig resurstilldelning 

 Förutsättningar för samverkan 

 Övergripande handlingsplan 

Den interna granskningen visade på samma slutsats. För att utveckla kommunens 

aktivitetsansvar rekommenderas följande: 

- Att en arbetsgrupp för KAA-arbetet skapas där representanter ifrån Barn och 

Utbildning, Socialtjänsten och Arbetsmarknadsavdelningen inom 
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kommunledningskontoret deltar regelbundet. Att ett samarbete med externa aktörer 

återupptas kring KAA.  

- Att en årlig handlingsplan för arbetet med KAA utvecklas med tydliga huvudmanna-

mål för hur arbetet ska bedrivas inom barn och utbildning, socialtjänsten och 

arbetsmarknadsavdelningen.  

- Att huvudmannen Uddevalla kommun årligen genomför en uppföljning av barn och 

utbildnings, socialtjänstens och arbetsmarknadsavdelningens gemensamma arbete med 

KAA utifrån uppsatta huvudmannamål i handlingsplanen. 

Effekt av beslut 

 Fler i målgruppen fångas upp i god tid 

 Fler kan snabbare komma in i en aktivitet 

 Högre frekvens av återkoppling i det löpande arbetet 

 Mer koll på omfattning och resultat av åtgärder 

 Mjukare överlämningar mellan förvaltningar/avdelningar 

 Långsiktiga samhällsekonomiska fördelar 

Mål av beslut 

I den bästa av världar skulle KAA egentligen inte behöva finnas. Alla ungdomar borde 

påbörja och gå färdigt en gymnasieutbildning. Men än är vi inte där. Så länge ungdomar 

av olika anledningar hoppar av gymnasiet eller väljer att inte ens börja behöver KAA 

finnas som ett viktigt stöd. Målet är att ungdomar som främst riskerar att hamna i 

utanförskap behöver fångas upp snabbare och erbjudas alternativa aktiviteter.  

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Gunnar Axelsson  

Förvaltningschef Rektor  

Skickas till 
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Kommunledningskontoret 

Ekonomiavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

www.uddevalla.se E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se  

10. Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

1. Bakgrund 

Den bakomliggande anledningen till granskningen av denna rutin är att det finns tydliga 

lagkrav för kommunens ansvar för ungdomar som tillhör målgruppen har en 

sysselsättning. Samtidigt har ungdomarna många valalternativ till sysselsättning 

exempelvis gymnasieutbildning, kommunal eller fristående, antingen i Uddevalla eller 

på annan ort. Praktikplats via Uddevalla kommun eller Arbetsförmedlingen, arbete samt 

övriga aktiviteter som Uddevalla kommun erbjuder. För att Uddevalla kommun ska 

kunna ha en helhetsbild av ungdomars sysselsättning krävs det en kartläggning av 

målgruppen och denna kartläggning är viktig att kontrollera för att tillse att den 

överensstämmer med verkligheten. 

 

29 kap. skollagen Övriga bestämmelser 

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 

9 §   En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i 

kommunen är sysselsatta som 

   1. inte har fyllt 20 år, 

   2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de 

inte har skolplikt, 

   3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 

utbildning, 

   4. inte har en gymnasieexamen, 

   5. inte har ett gymnasiesärskolebevis, och 

   6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan 

med godkänt resultat. 

 

Hemkommunen ska erbjuda de ungdomar som avses i första stycket lämpliga 

individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att 

påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på 

lämpligt sätt. 

 

Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som avses i första stycket. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 

den dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att 
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kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt första-tredje styckena. Lag 

(2018:749). 

 

Skolverkets Allmänna råd - Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 

1. Att styra och leda arbetet 

Hemkommunen bör 

1. se till att det finns en ändamålsenlig organisation med en tydlig ansvarsfördelning 

och en strukturerad handlingsplan för arbetet med 

aktivitetsansvaret, 

2. identifiera vilka myndigheter och andra aktörer som kan vara aktuella att samverka 

med inom ramen för aktivitetsansvaret, och 

3. skapa förutsättningar och ha ändamålsenliga rutiner för samverkan 

såväl inom kommunen som med berörda myndigheter och andra aktörer. 

2. Avgränsningar 

Granskningen har avgränsats i tid till perioden andra halvåret 2019 till och med första halvåret 

2020. Intervju med ansvarig chef samt med ansvarig ungdomskonsulent för det kommunala 

aktivitetsansvaret (KAA) har genomförts, samt en granskning av rutiner, statistisk för inskrivna 

ungdomar i KAA, beskrivning av målgruppen, kartläggning och vilka aktiviteter som erbjuds i 

Uddevalla kommun för ovanstående tidsperiod.  

3. Metod 

Rutiner för KAA, statistik för inskrivna ungdomar i KAA samt beskrivningar av 

aktiviteter har begärts in inför granskningen. Intervju med ansvarig chef och 

ungdomskonsulent för KAA har genomförts.  

4. Resultat 

Arbetet med KAA 

I intervju med ansvarig chef och ansvarig ungdomskonsulent för arbetet KAA i 

Uddevalla kommun framkommer att uppdraget för KAA i dagsläget är placerat under 

barn och utbildning och gymnasieskolans individuella program (IM). Anledningen till 

denna placering tror de ansvariga för KAA beror på att de redan arbetar med 

gymnasieskolans elevkatalog för inskrivna elever. Chefen för KAA berättar att det är en 

del av IM-programmets elevpeng som finansierar arbetet med KAA och hen upplever 

att det är en otydlig styrning kring hur ekonomin ska fördelas till uppdraget. Ansvarig 

chef för KAA är närmsta chef tillika samtalspartner vid avstämningar med 

ungdomskonsulenten. Ungdomskonsulenten ansvarar för den uppsökande verksamheten 

och anvisningar till aktiviteter inom KAA. I ungdomskonsulentens arbetsuppgifter ingår 

även inrapportering av resultat för arbetet med KAA till SCB två gånger om året samt 

att hålla kontakt med ungdomarna och dokumentera arbetet. Ungdomskonsulenten 
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berättar att det inte går att genomföra det uppsökande arbetet ensam utan hen gör det 

tillsammans med personer som är anställda på arbetsmarknadsavdelningen.  

 

Rutiner 

Ungdomskonsulenten berättar att arbetet med KAA utgår ifrån KAA-modulen som i sin 

tur är sammankopplad med alla skolplaceringar för elever mellan 16–20 år via 

programmet Extens. När en elev inte har någon skolplacering går det iväg en signal till 

KAA-modulen om att eleven behöver kontaktas. Ungdomskonsulenten gör en första 

kontroll i register, bland nättjänster, skolor och hos socialförvaltningen för att ta reda på 

ungdomens kontaktuppgifter och senaste sysselsättning i form av utbildning. Nästa steg 

är att ringa eller skicka sms till ungdomen eller ungdomens vårdnadshavare om hen inte 

är myndig.  

 

Vid svar erbjuder ungdomskonsulenten ett möte tillsammans med ungdomskonsulent, 

studie- och yrkesvägledare och ibland rektor för IM med inriktning studier. Om 

ungdomen vill ha arbete uppmanas ungdomen att ta kontakt med 

Arbetsmarknadsavdelningen och Arbetsförmedlingen på egen hand. Om ungdomen har 

måendeproblematik erbjuds antingen samtal med kurator på IM, eller så uppmanas hen 

att ta kontakt med Ungdomsmottagningen, vårdcentral, BUP. Minderåriga med 

måendeproblematik anmäls till socialtjänsten och myndiga uppmanas att ta kontakt med 

Socialtjänsten för hjälp. Ungdomskonsulenten informerar ungdomen att regelbundna 

uppföljningar kring ungdomens aktivitet/sysselsättning kommer att fortgå tills studier på 

nationellt program fullföljs eller att ungdomen fyller 20 år.  

 

Om inget svar fås skickar ungdomskonsulenten brev eller mail med information om 

KAA till ungdomen eller vårdnadshavare. Nästa steg därefter är att skicka ett 

påminnelsebrev och sedan genomföra hembesök. Om ungdomskonsulenten fortfarande 

inte kommit i kontakt med ungdomen skickas en orosanmälan till socialtjänsten för 

ungdomar under 18 år. Ungdomskonsulenten fortsätter sedan att halvårsvis försöka 

kontakta ungdomen t om att hen fyllt 20 år och då skrivs ut eftersom hen då inte längre 

tillhör målgruppen för KAA.      

 

Aktiviteter som erbjuds inom KAA 

De aktiviteter som erbjuds inom ramen för KAA är motiverande samtal, samtal med 

studie- och yrkesvägledare, praktikplats via Nike, jobbsökaraktiviteter via Jobbcafé och 

samarbete folkhögskolan via Fenix. Aktiviteten Fenix bedrivs av tre lärare och här får 

ungdomen möjlighet att läsa gymnasiekurser i svenska, engelska, matematik och 

samhällsorienterande kurser. Målgruppen för denna insats är elever med utmaningar 

eller särskilda behov. Aktiviteten Nike ungdom är ett samarbetsprojekt mellan IM och 

kommunledningskontoret som bedrivas av en lärare från IM samt fyra personal ifrån 
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Arbetsmarknadsavdelningen. Syftet med Nike ungdom är att skapa normalitet i 

vardagen samt att ungdomen på sikt återgår till studier. Arbete med estetisk verksamhet 

i projektform, simning, bowling, gymträning, arbetsplatsbesök, praktik, undervisning i 

matematik och svenska är några av de aktiviteter som deltagarna kan välja emellan.  

 

Samarbete 

Granskningen visar att det inte finns en ändamålsenlig organisation med en tydlig 

ansvarsfördelning och en strukturerad handlingsplan för arbetet med KAA i Uddevalla 

kommun. Det framgår av intervjun med ansvariga för KAA att det saknas en styrgrupp 

för arbetet med KAA i Uddevalla kommun samt att det är otydligt vilka uppgifter som 

nämnden efterfrågar i samband med den årliga redovisningen av KAA-arbetet. I 

dagsläget saknas en handlingsplan för arbetet med KAA. Det framgår också att 

förutsättningar för samarbete och ändamålsenliga rutiner för samverkan inom 

kommunen samt med berörda myndigheter och andra aktörer saknas kring KAA. Vid 

intervjun framkommer att samarbetet kring KAA mellan Barn och utbildning, 

Socialtjänsten och Arbetsmarknadsavdelningen behöver utvecklas eftersom i dagsläget 

är ansvaret för KAA inte fördelat utan hela ansvaret för KAA ligger hos Barn och 

utbildning. Tidigare fanns det en samverkansgrupp mellan Vuxenutbildningen, IM, 

Arbetsmarknadsavdelningen och Arbetsförmedlingen men denna grupp lades ner i 

samband med att Arbetsförmedlingen drog ned på sina resurser. 

 

Resultat 1 juli 2019 – 30 juni 2020 

                  Antal   Sysselsättning vid (senaste) kontakt 
Individer i 
registret 

(målgrupp) 

213 Annan  
syssel-
sättning 

Arbete Ej 
kontakt 

Åtgärd 
annan 
aktör 

Ingen  
syssel- 
sättning 

Praktik  
Ungdom 

Studier Utlandet 

Avslutade 
2019/2020 

155 3 57 20 14 27 2 30 2 

Kvar efter       
1 juli 2020 

58 4 16 10 17 6 0 4 1 

SUM 213 7 73 30 31 33 2 34 3 

          

  Grund för avregistrering i kategorin Ingen sysselsättning 

Ingen  
sysselsättning 

33 Fyllt 20 StInt StNat      

Avslutade  27 14 12 1      

Kvar efter  
1 juli 2020 

6         
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Åtgärder 108 KAA IM  
Fenix 
Nike 

Annan  
aktör 

     

  37 40 31      

          

Åtgärdstyper 
(KAA) 

37 Enstaka 
samtal 

Annan 
åtgärd 

Stud. 
besök 

SYV Regel. 
samtal 

   

  21 5 6 4 1    

          

Grund för 
åtgärd upphör 
(KAA) 

37 Genom-
förd 

Annan 
orsak 

Ej 
deltagit 

     

  28 4 5      

          

Sysselsättning 
efter åtgärd 
(KAA) 

37 Annan  
aktör 

Annan 
sys 

Arbete Ingen 
sys 

Stint Okänt   

  1 1 3 13 16 3   

Teckenförklaring i modell: Stint – Studier på introduktionsprogram. StNat – Studier på nationellt program. Annan 

orsak – Skolan kunde inte svara på ungdomens önskemål (inskrivningsrutin), Kom ej på erbjuden åtgärd ej svar om 

varför, Ej kontakt efter åtgärd. Annan åtgärd – distansstudier, stegvisa hembesök som övningar för att komma över 

social fobi, förmedling av kontakt med förskola, samtal med asylsökande familj (påskynda ärende för inskrivning till 

IM i samverkan med soc. o AMA), regelbunden kommunikation via sms/mejl för att skapa förtroendeingivande 

relation. Annan sys – öppna förskolan med sitt barn.  

 

Slutsatser: För perioden 1 juli 2019–30 juni 2020 har 213 ungdomar kontaktats som 

tillhör målgruppen för KAA och av dessa kvarstod 58 ungdomar efter 1 juli 2020. Totalt 

fanns det för den aktuella perioden 33 ungdomar utan sysselsättning och 27 av dessa 

avregistrerades under perioden enligt följande; 14st har fyllt 20 år, 12st gick vidare till 

studier på nationellt program och en gick vidare till studier på introduktionsprogram.  

Av de totalt 37 åtgärder som registrerades under den aktuella perioden för KAA var 

enstaka samtal den vanligast åtgärden och enligt statistiken framgår även att den 

vanligaste orsaken till att en åtgärd upphör inom KAA är att den är genomförd. Den 

vanligaste sysselsättningen efter åtgärd inom KAA är studier vid introduktionsprogram 

samt kategorin ingen sysselsättning.  

 

Sammanfattningsvis visar statistiken av resultatet för arbetet med KAA att det finns 

fungerande rutiner för det uppsökande arbetet med att hitta ungdomar som tillhör 

målgruppen enligt de krav som skollagen kräver. Ungdomskonsulenten har en väl 

utarbetad strategi för sitt arbete och dokumenteringen av det.  
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5. Slutsatser och rekommendationer 

Slutsatsen av granskningen är att rutinerna för- samt det uppsökande arbetet kring 

målgruppen som tillhör KAA fungerar och uppfyller de krav som skollagen kräver.  

 

Granskningen visar däremot att det finns brister i styrningen och ledningen av KAA 

enligt de riktlinjer som omnämns i Skolverkets allmänna råd för KAA. I dagsläget 

saknas en ändamålsenlig organisation med en tydlig ansvarsfördelning och en 

strukturerad handlingsplan för arbetet med KAA. Det är oklart när det gäller den 

ekonomiska styrningen, vilka krav/mål som huvudmannen Uddevalla kommun har på 

arbetet med KAA samt att en strukturerad handlingsplan för KAA-arbetet saknas. 

Arbetet med att identifiera vilka myndigheter och andra aktörer som kan vara aktuella 

att samverka med inom ramen för KAA har avstannat sedan samverkansgruppen för 

KAA upplöstes när Arbetsförmedlingen drog in sina resurser för något år sedan. 

Tillräckliga förutsättningar och ändamålsenliga rutiner för samverkan såväl inom 

kommunen som med berörda myndigheter och andra aktörer saknas eller behöver 

utvecklas eftersom ansvarsfördelningen för arbetet med KAA ligger enbart hos Barn 

och utbildning i dagsläget. KAA-arbetet kan med fördel utvecklas genom ett 

intensifierat samarbete mellan Barn och utbildning, Socialtjänsten och 

Arbetsmarknadsavdelningen, eftersom ungdomar som tillhör målgruppen för KAA ofta 

även tillhör en eller flera av dessa verksamheter/aktörer. Det är även vanligt 

förekommande att ungdomarna har kontakt med externa aktörer som exempelvis 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt vården vilka också behöver knytas till 

arbetet med KAA. Hur arbetet med KAA ska fördelas mellan barn och utbildning, 

socialtjänsten och arbetsmarknadsavdelningen beskrivs enklast och tydligast i en årlig 

plan för KAA. Denna plan bör med fördel innehålla beskrivningar av rutiner, aktiviteter, 

samarbetet mellan olika aktörer (interna och externa) samt uppföljningsbara 

huvudmannamål som årligen följs upp av politiken.     

 

Rekommendationer 

- Att en arbetsgrupp för KAA-arbetet skapas där representanter ifrån barn och 

utbildning, socialtjänsten och arbetsmarknadsavdelningen deltar regelbundet. 

Att ett samarbete med externa aktörer återupptas kring KAA.    

 

- Att en årlig handlingsplan för arbetet med KAA utvecklas med tydliga 

huvudmannamål för hur arbetet ska bedrivas inom barn och utbildning, 

socialtjänsten och arbetsmarknadsavdelningen. 

 

- Att huvudmannen Uddevalla kommun årligen genomför en uppföljning av barn 

och utbildnings, socialtjänstens och arbetsmarknadsavdelningens gemensamma 

arbete med KAA utifrån uppsatta huvudmannamål i handlingsplanen.  
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Utveckling av arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret, 

KAA 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden beslöt 2022-03-24 att föreslå kommunstyrelsen besluta 

enligt barn och utbildnings tjänsteskrivelses fyra att-satser. Att-satserna innehåller 

förslag till förbättringar gällande arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 

KAA beskrivs i skollagen 29 kap 9§. Efter en intern granskning hösten 2020, framkom 

behov av utvecklingsinsatser. Enligt granskningen saknas en ändamålsenlig 

organisation med en tydlig ansvarsfördelning och en strukturerad handlingsplan för 

arbetet, samt en tydlighet gällande den ekonomiska styrningen och vilka krav/mål 

huvudmannen Uddevalla kommun har på arbetet med KAA. 

Skolverket lyfter även i sina allmänna råd olika framgångsfaktorer, bland annat vikten 

av att arbeta strukturerat med tydliga mål som kan utvärderas. 

Med bakgrund av detta så föreslår barn och utbildning fyra förbättringsåtgärder: 

att en arbetsgrupp för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret skapas där 

representanter ifrån barn och utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och 

arbetsmarknadsavdelningen inom kommunledningskontoret deltar regelbundet 

att ett samarbete med externa aktörer återupptas kring det kommunala aktivitetsansvaret 

att en årlig handlingsplan för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret utvecklas 

med tydliga huvudmannamål för hur arbetet ska bedrivas inom barn och 

utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och arbetsmarknadsavdelningen 

att huvudmannen Uddevalla kommun årligen genomför en uppföljning av barn och 

utbildningsförvaltningens, socialtjänstens och arbetsmarknadsavdelningens 

gemensamma arbete med det kommunala aktivitetsansvaret utifrån uppsatta 

huvudmannamål i handlingsplanen 

 

Kommunledningskontoret ser positivt på de föreslagna åtgärderna och kommer att delta 

utifrån sin profession kommunala arbetsmarknadsinsatser. Kommunledningskontoret 

bedömer att ansvaret för KAA är barn och utbildningsnämndens enligt kommunens 

reglemente och föreslår därför att barn och utbildningsnämnden fattar beslut om 

utvecklingsinsatser för verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-26 

Protokollsutdrag barn och utbildningsnämnden 2022-03-24 § 62 

Tjänsteskrivelse barn och utbildning 2022-03-02 
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Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att ställa sig positiv till att kommunledningskontoret medverkar i förbättringsarbete av 

det kommunala aktivitetsansvaret utifrån kommunstyrelsens ansvar för kommunala 

arbetsmarknadsinsatser. Barn och utbildningsnämnden bör dock enligt dess ansvar 

enligt skollagen och nämndens reglemente fatta beslut om arbetets organisering, 

åtgärder och uppföljning.  

Ärendebeskrivning 

KAA beskrivs i skollagen 29 kap 9§. Kommunen ska löpande under året hålla sig 

informerad om sysselsättningen hos de ungdomar i kommunen som inte har fyllt 20 år 

och inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 

utbildning eller har examen från något av utbildningarna. Hemkommunen ska erbjuda 

dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att 

motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.  

 

Nuvarande organisation:  

Uppdraget för KAA ligger hos barn och utbildningsnämnden och är i dagsläget placerat 

hos gymnasieskolans individuella program (IM). En ungdomskonsulent jobbar heltid 

med uppdraget. Ungdomskonsulenten ansvarar för den uppsökande verksamheten och 

anvisningar till aktiviteter inom KAA. (Sitter även med i kommunens Jobbcentrum) 

Ungdomskonsulenten rapporterar in resultat för arbetet med KAA till SCB två gånger 

om året samt håller kontakt med ungdomarna och dokumenterar arbetet. 

De aktiviteter som erbjuds inom ramen för KAA är motiverande samtal, samtal med 

studie- och yrkesvägledare, arbetsmarknadsavdelningens Nike ungdom, 

jobbsökaraktiviteter via Jobbcafé och samarbete folkhögskolan via Fenix. 

 

 

 

 

Malin Krantz  Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till barn och utbildning, samt administrationen 

kommunledningskontoret 
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