
 

                             
                           

  av elev till hemkommun för åtgärder inom KAA enligt skollagen 15 kap 15§, 18 kap 15§  
Hej! 

Din hemkommun har enligt lag skyldighet att hålla sig informerad om vad alla folkbokförda 

ungdomar mellan 16-20 år gör, som inte har påbörjat, fullföljt eller har avbrutit utbildning på ett 

gymnasieprogram. Du som har avslutat dina studier med ett studiebevis/gymnasieintyg ingår. Det 

kallas för det kommunala aktivitetsansvaret.   

Vi söker nu kontakt med dig för att vi genom din skola eller annan myndighet har fått information om 

att du kan tillhöra denna målgrupp. Du kan också kontaktas för att du är nyinflyttad och tillhör 

åldersgruppen 16 – 19 år och vi inte har information om du tillhör det kommunala aktivitetsansvaret.  

Kommunens uppdrag handlar i första hand om att stämma av den nuvarande situationen du befinner 

dig i, men framförallt vill vi erbjuda stöd och aktiviteter som exempelvis: studie- och 

yrkesvägledning/praktik/jobbsökaraktiviteter eller bara ett möte för att prata om det som känns 

aktuellt för dig just nu.  

 

Meddela oss från alternativen nedan hur din situation ser ut! Du kan maila, sms:a eller ringa. Om 

du inte går i gymnasieskolan behöver vi veta vad du har för sysselsättning för tillfället.  

 Vi kommer sedan, om du tillhör det kommunala aktivitetsansvaret, att erbjuda en tid för att 

träffas och se över vad ditt behov av stöd är. Det är helt frivilligt att ta del av stödet. 

 

När du meddelar oss så vänligen ange något av följande alternativ; 

               Jag studerar på gymnasieskola (tillhör inte det kommunala aktivitetsansvaret) 

Jag har slutfört mina studier utan examen med studiebevis eller gymnasieintyg  

              Jag har inte påbörjat på gymnasieskola.  

              Jag har avbrutit mina studier på gymnasieskola.  

 

Vid uteblivet svar skickas en påminnelse! 

 

Med vänliga hälsningar 

Therése Hellström, KAA – handläggare  

 

 

 

Namn: Adress: Tel: Mail: 
Therése Hellström  Postgatan3 695 80                0584-473380/                        therese.hellstrom@laxa.se 
                                                                                                    0730245507                        
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