
Hör av dig till oss! 

TIll oss kan du höra av dig på många olika sätt. 
Välj vad som passar dig bäst! 

Skicka sms: 
076-147 38 46 (Eleonor) eller  
072- 245 98 83 (Malin) 

Skicka ett mejl: 
kaa@krokom.se

Ring oss: 
0640- 168 76 (Eleonor), 0640- 162 42 (Malin), 
eller 0640-168 68 (Stina) 

Använd vår e-tjänst: 
Använd QR-koden här bredvid 
eller på www.e-tjanster.krokom.se/KAA 

Besök oss: 
Offerdalsvägen 7, 835 32 Krokom



KAA
- vi hjälper dig att hitta din väg 
framåt 

För dig mellan 16-20 år 
som har: 
- Hoppat av gymnasiet 
eller aldrig börjat. 
- Gått ut gymnasiet men 
saknar gymnasieexamen.



KAA - kommunens aktivitetsansvar hjälper dig att hitta din väg mot 
utbildning, arbete eller annan meningsfull sysselsättning. 

Att hitta rätt är inte helt lätt 

Vi i KAA- teamet kan hjälpa dig med att:
• Hitta motivation.
• Sätta upp egna mål som till exempel hitta en utbildning, 
ett jobb eller annan passande sysselsättning. 
• Hitta alternativa studievägar (studie- och yrkesvägledning).
• Besöka olika skolor och arbetsplatser.
• Skaffa praktikplats.
• Söka jobb.
• Arbeta med dig själv och din väg framåt.
• Vara ett stöd för dig i kontakten med myndigheter och 
andra verksamheter. 

          VÅR SKYLDIGHET

Krokoms kommun har enligt Skollagen (29 kap, 9 §) ett aktivtetsansvar som bland annat innebär att vi är 
skyldiga att hålla oss informerade om din sysselsättning. Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) inne-
fattar dig som är mellan 16-20 år och inte går på gymnasiet eller har slutfört gymnasiet utan examen. 
Detta innebär att vi regelbundet kommer att kontakta dig för att höra efter vad du gör, men också följa upp 
din sysselsättning om du har en, med syfte att erbjuda dig vårt stöd. 



2. FÖRSTA MÖTET
Du träffar någon av oss på ett första 
informationssamtal. Om du vill får du 
gärna ta med dig förälder eller någon 
annan person som är viktig för dig.

5. SYSSELSÄTTNING
Vi sätter planen i verket! 
Under hela resans gång jobbar vi till-
sammans och stämmer av för att du 
ska känna att du är på väg i rätt riktning.

3. UTFORSKA
Utan karta är det svårt att hitta rätt. 
Tillsammans utforskar vi dina intressen 
och din situation och ritar upp möjliga 
vägar framåt.

4. FRAMTIDSPLAN
Vi gillar drömmar, men för att de ska 
kunna bli verkliga behöver du ha en plan. 
Efter att vi har utforskat dina intressen 
och förutsättningar gör vi tillsammans 
en framtidsplan för hur du ska komma 
dit du vill.

1. KONTAKT
Vi jobbar uppsökande och tar kontakt 
med dig via brev, telefon, sms eller 
hembesök.  Du kan självklart också 
höra av dig till oss.


