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Bilaga 1 Kommunalt aktivitetsansvar 

Aktivitetsansvar 

Från och med 1 januari 2015 infördes kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 
som har fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt 
utbildning på nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller 
motsvarande utbildning, samt inte går på ett introduktionsprogram. Hemkommunen 
ska löpande under året hålla sig informerad om hur ungdomarna är sysselsatta och 
erbjuda dem som berörs lämpliga individuella åtgärder (Skollagen 29 kap 9 §). I och 
med införandet av aktivitetsansvaret ställs krav på kommuner att föra register över de 
ungdomar som omfattas av aktivetsansvaret.  

Information till hemkommun  

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än 
hemkommunen ska huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen 
(Skollagen 15 kap 15 §). 

Elev som ansöker till en gymnasieskola från årskurs 9 ska göra ansökan via sin 
hemkommuns antagningskansli.  Hemkommunen får via ansökningssystemet vetskap  
om vilken gymnasieskola som eleven antagits till år 1.  
 

 

 

 

 

Hemkommunen meddelas vid förändringar i elevens studiegång som sammanhänger 
med hemkommunens uppdrag enligt skollagen.                              

Med förändringar avses:  

 förlängd undervisning 

 frånvaro i betydande utsträckning utan giltigt skäl. I samband med att elevs 
ogiltiga frånvaro rapporeras till CSN ska hemkommunen informeras om den 
ogiltiga frånvaron.  

 giltig frånvaro under mer än två månader i följd. 

Vid avslutad gymnasieutbildning ska hemkommunen informeras om de avgångselever 
som har fått 

 studiebevis (om skolan skickar in examensbevis till UHR så syns det i registret 
för KAA).  

Sedan 2017 har kommunerna inom Sjuhärad använt sig av Regional samverkan som 
gemensam elevdatabas. Elevdatabasen redovisar inskrivna elever på fristående och 
kommunala gymnasieskolor inom Sjuhärad. Elever som skrivs in på gymnasieskolor 
utanför Sjuhärad måste registreras manuellt. Om en elev skrivs ut, hamnar eleven i 
stället i modulen för kommunalt aktivitetsansvar.  

I modulen kan varje hemkommun arbeta med eleverna som inte är inskrivna på en 
gymnasieskola inom Sjuhärad, där bland annat senaste sysselsättningen i form av 
utbildning visas.  


