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Detta användarstöd hanterar:
- ärenden
- handlingar
- ersättningar
information som gäller dig som har rollen
behörighetsadministratör, tjänsteadministratör eller
registrerare.
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1

Om webbstödet KA Webb

Om webbstödet KA Webb

För Arbetsförmedlingens och kommunens gemensamma arbete med
utbildningskontrakt finns ett webbaserat IT-stöd: KA Webb. KA Webb är
till för utbyte av information mellan dig inom kommunen och oss på
Arbetsförmedlingen när det gäller utbildningskontrakt.
Kommunen ska ha utsett en behörighetsadministratör som ger
behörighet till webbstödet. Behörighet till webbstödet får de personer
som ska arbeta med utbildningskontrakt. Du loggar in i systemet här.
I KA Webb kan du bland annat hantera kommunspecifik information och
handlingar som rör arbetssökande. Den informationen är uppdelad i två
separata delar.

1.1

Användarstöd 1

Användarstöd 1 är i först hand avsett för den som är
behörighetsadministratör. Det handlar om inloggning, behörigheter och
kommunspecifik information.

1.2

Användarstöd 2

Det här användarstödet, Användarstöd 2, är avsett för dig som i
huvudsak jobbar med arbetssökande och deras specifika ärenden. Det
handlar om ärenden, samt hantering av handlingar och ersättningar.
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2

Om utbildningskontrakt

Om utbildningskontrakt

Målet med utbildningskontrakt är att ungdomar, 20-24 år, utan
fullständig gymnasieutbildning ska få möjlighet att påbörja eller fullfölja
en sådan.
Inom utbildningskontraktet kan två typer av ärenden registreras;
• ett huvudärende
• ett eller flera ersättningsärenden
Själva studierna, som är det primära, kommer i webbstödet att
registreras som ett huvudärende. Om ungdomen studerar på heltid
kommer endast huvudärendet bli aktuellt att registrera. Om ungdomen
förutom att studera, även praktiserar och/eller arbetar inom kommunens
regi, är kommunen normalt berättigad till ersättning. I så fall ska även ett
eller flera ersättningsärenden registreras. Dessa ersättningsärenden ger
en grund för kommunen att begära och få utbetalt ersättning.
Du hanterar ett ärende genom att olika typer av handlingar (planeringar
och rapporter) skickas till Arbetsförmedlingen. Du skickar in
handlingarna genom att registrera dem i KA Webb.
Mer information om utbildningskontrakt hittar du på
arbetsförmedlingen.se
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3

Process för hantering av utbildningskontrakt

Process för hantering av utbildningskontrakt

Här ser du en övergripande beskrivning av processen för hantering av
utbildningskontrakt kopplat till webbstödet och de rapporter som där
kan skickas in.
Processen börjar med frågan om det finns förutsättningar för
utbildningskontrakt, det vill säga om ungdomen tillhör målgruppen och
om det finns en lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och
kommunen.

Om det finns förutsättningar för ett utbildningskontrakt, påbörjas samtal
med ungdomen för att ta reda på om intresse finns för ett
utbildningskontrakt och utreda möjligheter och behov för att ungdomen
ska läsa in en gymnasieutbildning.

När det finns en ungdom med intresse av att ha ett utbildningskontrakt
registrerar Arbetsförmedlingen ett ärende som då blir tillgängligt för
kommunen att jobba med i webbstödet. Kommunen går in i ärendet och
registrerar en Gemensam planering för studier och eventuella övriga
aktiviteter som kommunen anordnar. När kommunen har en planering
klar signeras den och skickas via webbstödet till Arbetsförmedlingen.
Den gemensamma planeringen kan uppdateras och skickas in på nytt.
Arbetsförmedlingen tar emot kommunens planering och anpassar sin
planering för ungdomen. Vid behov fattas beslut om kompletterande
insatser som Arbetsförmedlingen bidrar med. Arbetsförmedlingen fattar
också beslut om kommunen har rätt till ersättning för anordnade av
praktik eller arbete inom utbildningskontraktet.
Senast i detta skede skriver kommun, Arbetsförmedling och ungdom
under en överenskommelse om utbildningskontrakt som säkerställer att
parterna är överens om mål, syfte och innehållet i utbildningskontraktet.
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Process för hantering av utbildningskontrakt

Studier och eventuella övriga aktiviteter i utbildningskontraktet påbörjas.
Kommunen kan rapportera genomförande och eventuella förändringar
av aktiviteter som kommunen anordnar i ärendet genom att använda sig
av olika typer av rapporter: Periodisk rapport, Informativ rapport och
Förändringsrapport - i webbstödet. För större förändringar görs en ny
Gemensam planering.
I de fall kommunen har ordnat med arbete eller praktik skickar de via
webbstödet månadsvis in underlag, Periodisk rapport, för utbetalning av
ersättning.

När utbildningskontrakt avslutas skickar kommunen in en
Slutredovisning.
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4

Signering

Signering

De rapporter du skickar till Arbetsförmedlingen måste du signera med
e-legitimation/BankID. När en handling är inskickad kan du senare hitta
den i ärendevyn för en deltagare i KA Webb. Du kan även spara en PDF
eller göra en utskrift om du behöver spara innehållet lokalt efter
signering. Du måste även signera begäran om ersättning.

Bild 1. Signering med BankID.

Efter varje signering får du en kvittens på att signeringen lyckades.

Bild 2. Lyckad signering - med möjlighet till utskrift av handlingen.
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5

Handlingar inom huvudärendet

Handlingar inom huvudärendet

De handlingar som finns inom huvudärendet för utbildningskontrakt är:
•
•
•
•
•

Gemensam planering
Periodisk Rapport
Informativ rapport
Förändringsrapport
Slutredovisning

Dessa går vi igenom i kommande avsnitt av användarstödet.
För att se vilka ärenden du just nu arbetar med kan du längst upp till
höger på sidan läsa: Utförande verksamhet Huvudärenden.
När Arbetsförmedlingen har skapat ett ärende inom utbildningskontrakt
ser du det under fliken Mitt arbete > Översikt, som Påbörjad med status
Planering.

Bild 3. Översikt av ärenden.

Genom att klicka på ärendenumret kommer du till sidan med handlingar
som du ska hantera för ärendet.

Bild 4. Översikt av handlingar I ett ärende.
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5.1

Handlingar inom huvudärendet

Gemensam planering, huvudärende

Vid start av utbildningskontrakt ska en gemensam planering skapas
tillsammans med ungdomen. Här planerar du ungdomens studier samt
eventuellt också praktik, arbete eller annan aktivitet som kommunen
anordnar.
Medverkande parter
Den gemensamma planeringen börjar med fliken Medverkande parter.
Här fyller du i kontaktuppgifter om de parter som medverkar i
utbildningskontraktet. De uppgifter som är obligatoriska att fylla i är
markerade med en röd asterisk. Det är du som inloggad handläggare som
kommer stå som: Ansvarig för deltagaren. Om du inte är ansvarig utan
endast registrerar den gemensamma rapporten skriver du istället namn
och telefonnummer på den person inom kommunen som är ansvarig. Det
finns möjlighet att ange fler än en person som är ansvarig för deltagaren.
Du har även möjlighet att ange andra närvarande parter genom att
markera i rutan, så att ett nytt fält visas.

Bild 5. Fliken Medverkande parter.
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Handlingar inom huvudärendet

Innehåll
Under fliken Innehåll anger du uppgifter om studier och övrigt innehåll i
utbildningskontraktet. Under Identifierade behov noterar du om
ungdomen behöver något extra stöd för att möjliggöra studierna.

Bild 6. Fliken Innehåll.

Du har möjlighet att ange aktiviteterna Studier, Arbete, Praktik och
Annan aktivitet. Studier är obligatoriskt och en förutsättning för
utbildningskontraktet. Då du klickar på Skapa utökas fliken Innehåll
med ytterligare ett fält för den aktivitet som ska specificeras. Ytterligare
aktiviteter av samma typ lägger du upp genom att klicka på det gröna
pluset ”+”. När du anger omfattning på studierna bör du tänka på att
försöka ange längre perioder, det vill säga terminer eller mer. Likadant är
det med praktik och arbete. Korta perioder innebär en större
administrativ börda, både för dig inom kommunen och inom
Arbetsförmedlingen. Fyll i och klicka på Spara. Aktiviteten sparas då i
rutan Sparade aktiviteter.
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Handlingar inom huvudärendet

Bild 7. Fortsättning på fliken Innehåll, aktiviteten Studier.

I förekommande fall kan du även välja andra aktiviteter som kan
bedrivas antingen parallellt med studierna eller före eller efter studierna.

Bild 8. Fortsättning på fliken Innehåll, aktiviteten Arbete.

Flikarna Arbete, Praktik och Annan aktivitet ser likadana ut. Omfattning
väljs i steg om 5 procent. Du kan skapa fler aktiviteter parallellt, med
olika procentandel. Ungdomen kan till exempel studera på 50 procent,
praktisera på 25 procent och ha en annan aktivitet på 25 procent.
Du skapar därefter och skickar in den gemensamma planeringen till
Arbetsförmedlingen. Klicka på Skapa och signera sedan med BankID för
att skicka handlingen till ansvarig arbetsförmedlare.
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Handlingar inom huvudärendet

När du har skickat in den gemensamma planeringen kan du i huvudvyn
för ärendet se att den är inskickad men väntar på att hanteras av
Arbetsförmedlingen.

När den gemensamma planeringen har godkänts kan du när som helst
uppdatera innehållet i utbildningskontraktet genom att registrera och
skicka in en ny gemensam planering.
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5.2

Handlingar inom huvudärendet

Periodisk rapport, huvudärende

Den periodiska rapporten bekräftar och låser de genomförda
aktiviteterna inom perioden, de aktiviteter som du sedan tidigare
planerat i den gemensamma planeringen. Du bör därför skicka en
periodisk rapport ca en gång i halvåret. Du kan endast skicka in en
periodisk rapport om den senast skickade gemensamma planeringen
registrerats som mottagen av Arbetsförmedlingen.

Bild 10. Registrera periodisk rapport.

Klicka på Registrera för att börja registrera rapporten. Om du klickar på
Registrera för att skicka en periodisk rapport utan att ett slutdatum på
perioden finns angiven, öppnas fönstret Registreringsperiod. Där fyller
du i slutdatum för den period som du vill att din rapport ska omfatta.

Bild 11. Registreringsperiod.

För att registrera den periodiska rapporten går du igenom de olika
flikarna.
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Handlingar inom huvudärendet

Medverkande parter
Under den första fliken i den periodiska rapporten kontrollerar du att
uppgifterna stämmer.

Bild 12. Fliken Medverkande parter.

Innehåll
Under fliken Innehåll bekräftar du ungdomens deltagande på de
överenskomna aktiviteterna. Du har även möjlighet att lägga till övrig
information om du önskar informera Arbetsförmedlingen om något. Du
klickar därefter på Skapa för att skicka in den periodiska rapporten till
Arbetsförmedlingen.

Bild 13. Fliken Innehåll.
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5.3

Handlingar inom huvudärendet

Förändringsrapport, huvudärende

Förändringsrapporten kan användas för att kommunicera förändringar i
ett ärende utan att behöva använda e-post och därigenom hålla samman
informationen om ett ärende för att underlätta överlämning av ärendet
till nya handläggare.
Medverkande parter

Bild 14. Fliken Medverkande parter
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Handlingar inom huvudärendet

Innehåll
Under fliken Innehåll anges orsak, dag eller period samt kompletterande
uppgifter.

Bild 15. Fliken Innehåll.

Därefter klickar du på Skapa för att skicka in förändringsrapporten till
Arbetsförmedlingen.
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5.4

Handlingar inom huvudärendet

Informativ rapport, huvudärende

Den informativa rapporten används för att skicka bifogade PDF-filer i
ärendet. Det kan exempelvis vara en studieplan eller ifyllda underlag för
praktik. På samma sätt som för förändringsrapporten är den ett sätt att
kommunicera utan att behöva använda e-post. All information lagras i
ärendet.
Medverkande parter

Bild 16. Fliken Medverkande parter.
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Handlingar inom huvudärendet

Innehåll
Här bifogar du en eventuell PDF-fil.

Bild 17. Fliken Innehåll.

Därefter klickar du på Skapa för att skicka in den informativa rapporten
till Arbetsförmedlingen.
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5.5

Handlingar inom huvudärendet

Slutredovisning, huvudärende

Slutredovisningen lämnas i samband med att utbildningskontraktet
avslutas. Slutredovisningen ska sammanfatta de genomförda
aktiviteterna samt beskriva vad som har fungerat, samt eventuella
utvecklingsområden.
Medverkande parter

Bild 18. Fliken Medverkande parter
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Handlingar inom huvudärendet

Innehåll
Under fliken Innehåll ska en sammanfattning av aktiviteterna som
genomförts redovisas.

Bild 19. Fliken Innehåll.

Därefter klickar du på Skapa för att skicka in slutredovisningen till
Arbetsförmedlingen.
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6

Handlingar inom ersättningsärenden

Handlingar inom ersättningsärenden

De handlingar som finns inom ersättningsärenden för
Utbildningskontrakt är:
•
•
•

Gemensam planering
Periodisk Rapport
Informativ rapport

Om ungdomen praktiserar eller arbetar inom kommunen utgår normalt
ersättning till kommunen. Det kan finnas ett eller flera
ersättningsärenden kopplade till ett och samma huvudärende. När
Arbetsförmedlingen registrerat en överenskommen aktivitet överförs den
i form av ett ersättningsärende till kommunen. För att se det
pågående ersättningsärendet måste du byta Utförande
verksamhet från Huvudärenden till Ersättningsärenden. Varje
ersättningsärende har sina respektive handlingar att hantera. Ett
inkommit ersättningsärende syns under fliken Mitt arbete > Översikt
som Påbörjad med status Pågående. I ersättningsärenden intygar
kommunen att de har rätt till ersättning och skickar in begäran om
utbetalningar.

Bild 20. Översikt av ärenden.

Genom att klicka på ärendenumret kommer du till sidan med handlingar
som ska hanteras i ärendet.
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Handlingar inom ersättningsärenden

Bild 21. Översikt av handlingar i ett ärende.

Då du klickar på Registrera till höger om Gemensam planering öppnas
Koppla Utbildningskontrakt. Här väljer du det huvudärende, som du ska
koppla ersättningsärendet till.

Då du klickar på Nästa kommer du till den första fliken i den
gemensamma planeringen, se nästa kapitel.
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6.1

Handlingar inom ersättningsärenden

Gemensam planering, ersättningsärende

Även för ersättningsärenden ska en gemensam planering skapas. Här
planerar du ungdomens aktiviteter inom kommunen som ger rätt till
ersättning det vill säga praktik eller arbete. Den gemensamma
planeringen för ersättningsärendet måste vara inskickad och godkänd för
att det ska vara möjligt att skicka in de periodiska rapporterna, som är en
förutsättning för utbetalning av ersättning till kommunen.
Medverkande parter
Den gemensamma planeringen börjar med fliken Medverkande parter.
De uppgifter som är obligatoriska att fylla i är markerade med en röd
asterisk.

Bild 22. Fliken Medverkande parter.
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Handlingar inom ersättningsärenden

Innehåll
Under fliken Innehåll anger du det som gäller praktik eller arbete inom
kommunen.

Bild 23. Fliken Innehåll.

Det är möjligt att ange aktiviteterna Praktik inom kommunens
verksamhet eller Arbete inom kommunens verksamhet. Aktiviteten
låstes till den aktivitet som Arbetsförmedlingen valt i sitt beslut för
ersättningsärendet. Om ungdomen är i behov av stöd inom praktik eller
arbete anger du det under Identifierade behov, i annat fall skriver du
Inga särskilda behov eller Nej.
Då du klickar på Skapa utökas fliken Innehåll med ett fält för den
aktivitet som ska specificerats. Fyll i och klicka Spara. Aktiviteten sparas
då i rutan Sparade aktiviteter.
Du klickar därefter på Skapa för att skicka in den gemensamma
planeringen till Arbetsförmedlingen.
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6.2

Handlingar inom ersättningsärenden

Periodisk rapport, ersättningsärende

När det gäller ersättningsärenden är de periodiska rapporterna en
förutsättning för ersättning till kommunen. Du kan endast skicka in en
periodisk rapport om den senast skickade gemensamma planeringen
registrerats som mottagen av Arbetsförmedlingen. När du går till Mitt
arbete > Översikt kan du se vilka periodiska rapporter som är klara att
Registrera, det vill säga skicka till Arbetsförmedlingen. Du ser vilken
period respektive rapport gäller för, normalt en kalendermånad. Du kan
här även se att den gemensamma planeringen är mottagen av
Arbetsförmedlingen och att koppling till huvudärende har gjorts.

Bild 24. Registrera periodisk rapport.

Klicka på Registrera för att börja gå igenom de olika flikarna.
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Handlingar inom ersättningsärenden

Medverkande parter
Under den första fliken i den periodiska rapporten kontrollerar du att
uppgifterna stämmer.

Bild 25. Fliken Medverkande parter.
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Handlingar inom ersättningsärenden

Innehåll
Under fliken Innehåll bekräftar du ungdomens deltagande på praktik
eller arbete. Du svarar också Ja eller Nej på frågan om de bekräftade
aktiviteterna Uppfyller villkor för ersättning. Om du svarat Ja på frågan
Uppfyller villkor för ersättning kommer den periodiska rapporten att bli
automatiskt godkänd av Arbetsförmedlingen. Det sker omedelbart efter
det att du skickat in den. Mer om dessa villkor kan du läsa på
riksdagen.se. Därefter klickar du på Skapa för att skicka in den
periodiska rapporten till Arbetsförmedlingen.

Bild 26. Fliken Innehåll
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6.3

Handlingar inom ersättningsärenden

Begär ersättning, ersättningsärende

För att kommunen ska få ersättning för den rapporterade perioden måste
du skicka in en begäran om ersättning. Det gör du under fliken Mitt
arbete > Begär ersättning. En förutsättning för att kunna begära
ersättning är att du först skickat in en Periodisk rapport för perioden,
och att du dessförinnan också skickat in en Gemensam planering som
bekräftats mottagen av Arbetsförmedlingen.

Bild 27. Fliken Begär ersättning (skicka)

Du bockar i de perioder du begär ersättning för och klickar på Skicka.
Inför att du ska Signera de begärda ersättningarna kommer du få intyga
att de registrerade uppgifterna är korrekta.

Bild 28. Fliken Begär ersättning (signera)

Efter det att du signerat ersättningarna med hjälp av BankID kan du åter
gå in under fliken Mitt arbete > Begär ersättning där du får en
bekräftelse på ersättningar som behandlats.
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Handlingar inom ersättningsärenden

Bild 29. Fliken Begär ersättning (behandlade)

6.4

Informativ rapport, ersättningsärende

Se Informativ rapport under Handlingar inom huvudärendet.

31

