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 Bildnings- och sociala utskottet 

 

 

 

Uppföljning, bildningsverksamheten enligt årsagenda 

gymnasiet och KAA 
 

Ärendebeskrivning 

 

Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet ska det i november ske en uppföljning elever 

inom gymnasiet och KAA (Kommunala aktivitetsansvaret).  

 

Gymnasiet läsåret 2020/21 

Innevarande termin ser fördelningen mellan programtyperna ut enligt följande. 

 

 
 

Nationellt är fördelningen ungefär 2/3 av eleverna på högskoleförberedande program och 

1/3 på yrkesprogram. För Ljusnarsbergs del har det varit omvända förhållanden för de två 
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senaste årskullarna, 2002 och 2003. Årskullen 2004 har ytterligare förskjutning mot 

yrkesprogram. 

 

Nationellt sett är fördelningen 83 % av eleverna inom nationella program och 17 % inom 

introduktionsprogrammen. För de tre yngsta årskullarna i Ljusnarsberg varierar andelen 

elever på nationella program fortsatt mellan 78-80 % och inom introduktionsprogram 

följaktligen mellan 18-20 %.   

 

Årskullen 2004 visar en ökning av andel av eleverna som är behöriga för 

yrkesprogrammen, med avseende på de elever som kom från Kyrkbacksskolan, 81,0 % 

mot föregående års 69,4 %.  

 

 

 
 

Då vi har små årskullar kan strömningar i elevgrupper göra skillnader mellan åren men 

förhållandet mellan huvudmän har varit likartade. Även om årskullen 2004 har en ännu 

tydligare övervikt mot kommunala huvudmän. Den geografiska faktorn spelar också en 

avgörande roll för att eleverna väljer en kommunal huvudman. 
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Årskull födda 2001 

Av de 50* eleverna som påbörjade sina gymnasiestudier hösten 2017 och därmed 

genomfört tre läsår har 27 elever (54 %) uppnått examensbevis och 2 elever (4 %) avslutat 

med studiebevis. På nationell nivå har andelen elever med examensbevis inom tre år legat 

runt 75 % sedan tidigare års statistik. 

   
50 elever i årskull -01. 29 med examen eller studiebevis. 1 går i gymnasiesärskolan. 12 

elever studerar HT-20. 7 elever ingår i KAA 

 

*antalet elever i årskullen var större under våren men ett antal elever har utflyttat under sommaren. 

 

Gymnasiesärskolan 2020/21 

Inom gymnasiesärskola i Lindesberg har vi förnärvarande 5 elever, där två går i årskurs 2, 

en går i årskurs 3 och två elever i årskurs 4. Av dessa elever går en ett nationellt program 

och fem elever individuellt program. Individuella program i gymnasiesärskolan är 

utbildning som är anpassad för elevens förutsättningar. Där läser eleven ämnesområden 

istället för ämnen. Nationella programmen är uppbyggda av ämnen och har fastställda 

kurser i en given programstruktur. 

 

 

Kommunala aktivitetsansvaret 
KAA innebär följande enligt Skollag, 29 kap: 

 
Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 

 

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

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. 

 

En tolkning av skrivningen innebär att de ungdomar som går på gymnasiet inom 

introduktionsprogrammen är i utbildning och inte omfattas av KAA. 

  



 

I Ljusnarsbergs kommun ser nuläget ut enligt följande för de 12 ungdomar som är inom 

KAA: 

 

 5 ungdomar har haft enstaka kontakter 

 2 ungdomar har haft samtal med samordnaren 

 1 ungdom är verksam i daglig verksamhet 

 

 1 ungdom är i daglig verksamhet 

 

 2 ungdomar har varit aktiva inom ramen för Activa, dock med svårigheten att 

genomföra praktik under rådande omständigheter 

 

 1 ungdom är i förvärvsarbete 

 

 

 

Förslag till beslut 

Att bildnings- och sociala utskottet godkänner uppföljningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


