UKA

… MER ÄN BARA STATISTIK!

Uppföljningssystem för Kommunala Ak tivitet sansvaret

• UTGÅR FRÅN ANVÄNDARNAS BEHOV • AKTIV MEDVERK AN VID UT VECKLING •
• ER FA R EN H E T S U T BY T E M E D A N D R A KO M M U N ER •
UKA är ett effektivt dokumentations- och uppföljningssystem för kommunens arbete
med att stödja ungdomar som befinner sig utanför skolan och arbetslivet.
Systemets möjlighet till dokumentation innebär snabb hantering för att fånga upp
ungdomar och erbjuda aktivitet/sysselsättning utifrån ungdomens intresse/tidigare genomförd aktivitet osv. allt för att förhindra att ungdomar hamnar i ett utanförskap.
Kommuner har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda
i kommunen, har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomfört eller
fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan
eller motsvarande utbildning.

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:
•
•
•
•

hålla sig informerad om vilka ungdomar mellan 16–19 år som omfattas av ansvaret
vid behov bidra med insatser för att unga ska starta/återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning
dokumentera och föra register över de unga som omfattas
rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB

Lotta Ruderfors, Förvaltningsledare, Föreningen Sambruk
lotta.ruderfors@sambruk.se t e l e f o n 0705 -71 77 47

ko n ta k t
e-post

UKA – Uppföljningssystem för Kommunala Aktivitetsansvaret
Underlättar för handläggare att sköta sitt dagliga jobb
UKAs främsta syfte är att förenkla vardagen för handläggare och att det ska förhindra att ungdomar
hamnar i ett utanförskap. Genom att systemet underlättar handläggares arbete frigörs tid för aktivt
arbete med ungdomar. Systemets möjlighet till dokumentation innebär snabb hantering för att fånga
upp ungdomar och erbjuda aktivitet/sysselsättning utifrån intressen/tidigare genomförd aktivitet osv.
Här får handläggarna även en daglig överblick och en sammanställd information över tid, för att kunna
följa upp verksamheten.
Handläggare får
•

en snabb överblick av
• vilka ungdomarna är
• vilket åtagandet är

•

korrekta uppgifter kring ungdomar, och kan komplettera med ytterligare

•

påminnelser per individ eller grupp

•

samlad överblick av uppgifter

•

varning om uppgifter saknas

•

sammanställda rapporter

•

möjlighet att lägga påminnelser

•

hjälpas åt att åtgärda

•

filtrera ut individer baserat på sysselsättning/åtgärd, kön, ålder/födelsedatum,
samt beroende på handläggare eller kontakttillfällen, m.m.

Stödet innebär även att handläggare får mer kunskap kring varje ungdom under processen och en ”ny”
handläggare kan snabbt få information kring vad som genomförts och vilket resultatet blev.

Förenklar inlämning av uppgifter till Skolverket
Två gånger per år ska kommuner rapportera in uppgifter till SCB kring de ungdomar som omfattas av det
kommunala aktivitetsansvaret. UKA hjälper på ett enkelt sätt till att samla in uppgifter och exportera det
som ska skickas in för varje individ. På så sätt rapporteras rätt underlag redan från start.
Systemet kan även ta fram en statistisk överblick, i form av cirklar och diagram, som efterfrågas inom
den egna kommunen.

Aktiv medverkan vid utveckling
Systemet är designat för att vara tillgängligt för alla svenska kommuner, och kan nyttjas via en moln
baserad tjänst. Leveransen inkluderar en fullt operationell drift- & förvaltningsfunktion för systemmiljön.
Användande kommuner ingår i ett Förvaltningsråd och beslutar gemensamt kring kommande utveck
ling. Genom samverkan i Förvaltningsrådet stöttar kommunerna varandra, utbyter erfarenheter och
påverkar frågor kring det kommunala aktivitetsansvaret.

Se filmen om hur en kommun använder UKA i sitt dagliga arbete på www.sambruk.se/uka
Förvaltningen är etablerad enligt Föreningen Sambruks samverkanskoncept, och
därigenom finns en stabil och effektiv organisation för framtida drift, systemförvaltning
och stöd vid implementering i tillkommande kommuner.
# sambr uk • info@sambr uk .se

