Arbetsmarknadsavdelningen
KAA – kommunala aktivitetsansvaret
Information till dig som samarbetspartner

För ungdomar 16-20 år
KAA - kommunens aktivitetsansvar finns till för ungdomar
mellan 16 och 20 år som inte går på gymnasiet, eller saknar
betyg och ämnen för att få gymnasieexamen.

Vad säger lagen?
enligt 29 kap.9 § skollagen ska en hemkommun;
…löpande under året hålla sig informerad om och dokumentera hur
ungdomar, 16–20 år, i kommunen är sysselsatta.
…erbjuda de berörda ungdomarna lämpligt individuellt stöd.
…insatserna ska i första hand syfta till att motivera ungdomen att påbörja
eller återuppta en utbildning. I andra hand vägleda mot arbete eller annan
sysselsättning.

Målgrupp
Ungdomar som ingår i målgruppen är de som
•

är mellan 16 och 20 år

•

är folkbokförda i Jönköpings kommun

•

inte är skolpliktig

•

inte har påbörjat, genomfört eller har fullföljt utbildning på nationella program på
gymnasieskola/gymnasiesärskola

•

har gått ut gymnasiet med ofullständiga betyg (studiebevis)

Mål
Målet med verksamheten är att
•

Nå alla ungdomar inom målgruppen för att ta reda på deras sysselsättning

•

Erbjuda stöd och vägledning för att ungdomarna ska ha en meningsfull sysselsättning

•

Motverka att ungdomar hamnar i utanförskap

•

Utveckla samverkansformer med andra aktörer som kan hjälpa ungdomarna mot deras mål

Det här kan KAA kan erbjuda
-

Studie- och yrkesvägledning mot studier på gymnasiet, folkhögskolor eller Vuxenutbildning
Hitta alternativa skolformer
Ansökningar till utbildning
Vägledning mot arbetsmarknaden
Ordna och följa med på studiebesök
Hjälp med CV och personligt brev
Träna på anställningsintervjuer
Hitta mål och motivation
Kontakter med andra myndigheter och organisationer

Hur går det till?
1. Kontakta vår administratör Carolina Helmersson. Hon tar emot alla ärenden gällande
ungdomarna.
2. Utifrån ungdomens behov fördelas ärendet vidare inom KAA.
3. Behovet kan även innebära att Ung Arena kopplas på om längre insatser behövs.

Kontaktpersoner
Peter Gustafsson, 036-10 80 27, peter.gustafsson4@jonkoping.se
Linda Salén, 036- 10 80 28, linda.salen@jonkoping.se
Carolina Helmersson, 036-10 51 70, carolina.helmersson@jonkoping.se
ARBETSMARKNADSAVDELNINGEN
Besöksadress: Barnarpsgatan 38, 553 16 Jönköping
Postadress: Jönköpings kommun, 551 89 Jönköping

