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Det kommunala aktivitetsansvaret
Alla personer som slutfört sin skolplikt och ännu inte fyllt 20 år folkbokförda i kommunen som saknar aktuell
elevplacering samt examensbevis från gymnasiet eller går på ett introduktionsprogram ingår i kommunens
aktivitetsansvar. Med detta system har man alltid en aktuell lista som visar vilka individer folkbokförda i den egna
kommunen som omfattas av aktivitetsansvaret

Individerna hämtas upp av en schemalagd körning som körs en gång per dygn. I ursprungsläge görs inte körningen
från 1 juni till 31 augusti p g a att det då är stora mängder elevförflyttningar. Individer som fyller 16 år visas alltid
efter den första september oberoende av när de är födda under året. De som fyller 20 år kommer automatiskt att
avslutas från aktivitetsansvaret dagen efter de fyllt 20 år. Individer som får en gymnasieplacering, byter
folkbokföringskommun eller får examensbevis från gymnasiet kommer också att automatiskt att avslutas från
aktivitetsansvaret.

Personer som har fullgjort sin skolplikt d v s gått ut grundskolan och är yngre än 16 år ingår också i kommunens
aktivitetsansvar. Det finns ingen möjlighet att automatiskt fånga upp dessa individer, och därför finns det möjlighet
att manuellt registrera nya individer i aktivitetsansvaret.

Individer med skyddade personuppgifter visas inte i aktivitetsansvaret.

När man arbetar med aktivitetsansvaret finns det i systemet tre arbetsuppgifter:

• Uppföljning av de personer som ingår i aktivitetsansvaret samt registrera åtgärder för dessa.

• Rapportering av alla som ingår i aktivitetsansvaret samt genomförda åtgärder för dessa till SCB.

• Registrering av vilka som man har kontaktat på vilket sätt och när samt uppföljning av dessa kontakter.

Uppföljning av aktivitetsansvaret
Uppföljning av individer sker i menypunkten Aktivitetsansvar. Här kan administratören se alla individer som ingår i
aktivetsansvaret, och registrera de åtgärder som kommunen genomför. Här finns all information samlad om
individen och aktivitetsansvaret som åtgärder, kontakttillfällen, kontaktuppgifter och adress, möjlighet att föra
anteckning samt se tidigare gymnasieplaceringar.

Rapportera till SCB
Rapportering till SCB av aktivitetsansvaret sker varje halvår. Skapandet av filen sker under en egen menypunkt
Rapportering SCB, men registrering av uppgifterna sker under menypunkten Aktivitetsansvar. Systemet är alltid
anpassat för de aktuella krav som SCB har. Följande uppgifter skickas till SCB:

• Orsak till registrering, d v s hur lång individen kommit i sina gymnasiestudier innan aktivitetsansvaret startades.
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• De åtgärder som är genomförda för individen, d v s om man har gjort en specifik åtgärd för att få dessa
ungdomar att återgå till studier eller till annan sysselsättning

• De kontakttillfällen som genomförts med individen eller någon närstående till denne och individens
sysselsättning vid detta tillfälle.

För mer information om vilka värden som ska registreras i de olika fälten läs mer på SCBs sida angående det
kommunala aktivitetsansvaret: http://www.scb.se/lamna-uppgifter/undersokningar/Kommunernas-
aktivitetsansvar/

Uppföljning av kontakter
En stor del av arbetet för aktivitetsansvaret är att kontakta individer dels för att ta reda på vad de gör idag men
också för att följa upp tidigare kontakter samt de åtgärder som genomförts. Menypunkten Uppföljning är tänkt att
användas som en logg över vilka kontakter som tas med individer i aktivitetsansvaret.

I aktivitetsansvaret finns personens folkbokföringsadress hämtat från Navet. Det finns möjlighet att registrera en
alternativ postadress, epost, telefon och mobilnummer på respektive person. Man kan ange vilket kontaktsätt
personen ska kontaktas på i första hand.

Administratören registrera att en viss kontakt har tagits, vilket datum, på vilket sätt, individens sysselsättning då
kontakttillfället genomfördes samt ev anteckningar på en eller flera individer. Ett datum för uppföljning kan anges
när kontakten ska följas upp. Dessa kommer då att listas under menypunkten Uppföljning.

Ett kontakttillfälle behöver inte vara att man har kontaktat personer, utan det kan också vara att en åtgärd ska
avslutas eller någon annan händelse. Kontaktsätt blir då Annat.

Administratören får en lista att arbeta med där de individer som ska följas upp ligger i datumordning och det blir
enklare att prioritera sitt arbete. När uppföljningen är klar avslutar man kontakttillfället, som då försvinner från
uppföljningslistan.
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Allmän funktionalitet
Här beskrivs generell funktionalitet för att filtrera och sortera data i samtliga dialoger. Här beskrivs även hur olika
kolumner anpassas efter användarens behov samt hur data kan exporteras ut från systemet.

Roller
Din användare har en eller flera roller. Du kan byta roll genom att klicka på beskrivningen av din aktuella roll som
ligger högst upp i menyn. I bilden nedan är den aktuella rollen “Fria Friskolan - admin”.

Tänk på att en roll kan ha olika behörigheter, och att man kan behöva byta roll för att kunna komma åt vissa
funktioner. Om man ska t ex skapa konto till en användare så måste man vara lokal systemadministratör.

Filter
Det finns stora möjligheter att filtrera vilken information som ska visas. I plocklistorna visas alla fält som det går att
göra filter på i varje dialog. Det går att kombinera med filter på olika fält och även lägga till fler filter om så önskas.
För att genomföra filtreringen, klicka på Verkställ.

Genom att klicka på knappen Rensa så nollställs all filtrering användaren har gjort.

För att dölja filtreringsmöjligheterna klicka på pilen längst upp till höger.

Filtreringsmöjligheterna kan vara dolda när man går in i en dialog, och visas då igen när man klickar på pilen längst
upp till höger.

Kolumner
För att välja vilka kolumner som ska visas, för muspekaren över en kolumn och klicka på pilen som då visas. Välj
kolumner och bocka därefter för de kolumner som ska visas i dialogen.
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För att ändra ordningen på kolumnerna, klicka på kolumnen som ska flyttas och dra och släpp kolumnerna i den
ordning de ska visas i dialogen.

Sortering
När filtrering och kolumnval är gjorda visas en lista med resultatet. Sorteringsordningen på listan visas till vänster
ovanför listan. Det går att lägga till sortering på de flesta fält genom att klicka en eller flera gånger på en kolumn.
Genom att klicka flera gånger på en kolumn växlas mellan fallande och stigande sortering.

Det går även att ställa in hur många rader som ska visas på varje sida; 5, 15, 25 eller 50. 15 rader per sida är
standard.

Genom att klicka på pilarna går det att bläddra mellan sidorna i urvalet. Det går också att ange direkt vilket
sidnummer som ska visas i dialogen.

Längst till höger visas hur många rader urvalet har genererat.

Om man i sin filtrering tagit fram ett stort urval kan man ta fram en post ur detta urval genom att fylla i ett värde i
det tomma fältet och sedan trycka på förstoringsglasset. För att se hela urval igen raderas det som skrivits in i
fältet.
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Profiler
Genom att klicka på den lilla blå figurer går det att hantera en eller flera olika Profiler.

En profil är ett sparat filter och sparade kolumner. Genom att klicka på figuren och därefter på Lägg till så sparas
det aktuella utseendet på dialogen.

Om ett nytt filter eller kolumnval görs och användaren därefter klickar på Spara så uppdateras den valda profilen till
den aktuella filtreringen och kolumnvalet.

Det finns även möjlighet att ladda den ursprungliga profilen.

Valet av aktuell profil är unikt för varje användare och behålls när användaren har loggat ut och används vid nästa
inloggning.

Exportera
Genom att klicka på den gröna pilen finns det möjlighet att exportera det aktuella listformatet till en Excel-fil eller
en PDF-fil. På detta sätt är det enkelt att hämta ut information från systemet och jobba vidare med den i Excel.
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Aktivitetsansvar
I Aktivitetsansvar visas alltid en aktuell lista över de individer som ingår i aktivitetsansvaret, samt status på de
pågående åtgärder som är kopplade till individerna. I urvalsfiltret för aktivitetsansvaret görs alltid i fältet Status
aktivitetsansvar ett urval på individer som saknar åtgärd, som har en planerad eller pågående åtgärd eller som går
på ett Introduktionsprogram.

Fältet Status Aktivitetsansvar visar status på den senaste registrerade åtgärden på individen, och sätts automatiskt
av systemet. Den rapporteras inte till SCB. Det kan ha följande värden:

• Åtgärdas - Ingen åtgärd finns registrerad på individen. Individen är nytillkommen och ännu inte behandlat eller
har haft en åtgärd som har avslutas.

• Pågående åtgärd – Pågående åtgärd finns registrerad på individen.

• Planerad åtgärd – Åtgärd är planerad med startdatum framåt i tiden.

• Introduktionsprogram – Elev läser på introduktionsprogrammet. Dessa individer hämtas upp automatiskt av den
schemalagda körningen.

• Studier annan skolform - Används för att kunna utesluta individer som finns kvar på grundskolan eller som läser
en utbildning som motsvarar gymnasieskolan. Individer med denna status visas inte i i standardurvalet, och de
exporteras inte till SCB. Läs mer angående detta i avsnittet om att utesluta individer ur aktivitetsansvaret.

• Avslutad – Individen faller inte längre inom aktivitetsansvarets åtagande, p g a individen fyllt 20 år, flyttat till en
annan kommun, börjat studera på gymnasiet igen eller tagit gymnasieexamen. Aktivitetsansvaret avslutas alltid
automatiskt, och kan inte avslutas manuellt. Dessa individer ingår inte i standardurvalet, utan visas bara om man
gör ett specifikt urval på Avslutade i fältet Status aktivitetsansvar.

Om man klickar på en individ i listan visas all information i aktivitetsansvaret angående just denna individ.

Översikt aktivitetsansvar
Översikten är indelad i ett huvud och flera flikar. I huvudet visas följande information:

• Vilken individ som avses
• Status aktivitetsansvar
• Datum för registrering är startdatum för individen i det kommunala aktivitetsansvaret. Det blir alltid automatiskt

den dagen som aktivitetsansvaret får träff på individen vid den schemalagda körningen av aktivitetsansvaret.

• Orsak till registrering - Här registreras hur långt eleven har kommit i sina gymnasiestudier vid registrering i
aktivitetsansvaret.
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Kontakttillfällen
Under fliken kontakttillfällen visas de kontakttillfällen som finns registrerade på individen. Dessa rapporteras till
SCB. Här visas bara den egna kommunens kontakter med individer.

Här kan man skapa nya kontakttillfällen samt ändra och radera befintliga kontakttillfällen.

Hantera Aktivitetsansvar
Här visas de uppgifter som är kopplade till individens aktivitetsansvar samt när den avslutas därifrån.

Datum för registrering - är startdatum för individen i det kommunala aktivitetsansvaret, d v s den dagen som
aktivitetsansvaret får träff på individen vid den schemalagda körningen. Datumet kan här ändras till ett annat
datum.

Orsakt till registrering - Hur långt individens har kommit i sina gymnasistudier vid registrering i aktivitetsansvaret.

Boende utanför hemkommunen - Här kan värdena Norden, Utanför Norden och Annan väljas. Fältet är tänkt att
vara en hjälp till administratörerna för att kunna markera upp elever som ingår i aktivitetsansvaret och är
folkbokförda i den egna kommunen men vistas utomlands. Fältet finns i listformat samt går att går att göra urval på
i aktivitetsansvaret. Registrerat värde exporteras inte till SCB.

Handläggare aktivitetsansvar - En handläggare kan kopplas till aktivitetsansvaret.

Avregistrerad datum - det datum då individen inte längre ingår i aktivitetsansvaret. Sätts alltid automatiskt av den
schemalagda körningen.

Orsak till avregistrering - Anledning till att individen inte längre ingår i aktivitetsansvaret. Sätts alltid automatiskt av
den schemalagda körningen. Sätts alltid till aktuella avregistreringsorsaker enligt SCB. Dessa är att individen bytt
folkbokföringskommun, fyllt 20 år, påbörjat gymnasiestudier eller fått examensbevis.
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Gymnasieexamen enligt myndighetsimport - En bock sätts här automatiskt om uppgiften om att individen har fått
gymnasieexamen har importeras från UHR via Extens.

Gymnasieexamen enligt hemkommun - Kan bockas i manuellt eller importeras in via Excel.

En individ som har fått markering om gymnasieexamen kommer att avslutas ur aktivitetsansvaret vid nästa
schemalagda körning.*

Studier annan skolform - Fylls i med datum. Innan datumet är passerat har individen statusen Studier annan
skolform. Individer med denna status rapporteras inte till SCB.

Fälten Skapad, Skapad av, Ändrad och Ändrad av visar vem som skapade och när aktivitetsansvaret skapades samt
vem och när det sist ändrades.

I fältet Anteckningar kan information angående individen föras. Dessa visas bara för den kommun som fört dem
och följer därför inte med då individen flyttar.

Examen hemkommun edit visar när det registrerdes att individen har fått examensbevis enligt hemkommun.

Och Examen hemkommun edit av visar vilken användare som registrerat att individen har fått examensbevis enligt
hemkommun.

För att ändra uppgifterna trycker man på knappen Ändra.

Åtgärder
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Här visas de åtgärder som är registrerade på individen, och det är dessa åtgärder som exporteras till SCB. På en
individ kan flera olika åtgärder registreras med typ av åtgärd, datum för åtgärd, sysselsättning innan åtgärd,
sysselsättning efter åtgärd, anteckningar samt orsak till att åtgärd är avslutad. Dubbelklickar man på åtgärden kan
man se åtgärden i kartoteksformat. I kartoteks och listformat kan man även se när och vilken användare som
skapade åtgärden, samt när och vilken användare som senast ändrade den. Skapad av kommun är den kommun
som registrerat åtgärden. Om en person flyttar kan nuvarande kommun se tidigare kommuners åtgärder, men inte
anteckningar gjorda på åtgärden.

Här kan man lägga till, ändra, avsluta och ta bort åtgärder på individen, se mer i separat avsnitt.

Adresser
Varje individ har en folkbokföringsadress som hämtas från Navet. Det finns även möjlighet att registrera en
alternativ adress som postadress under fliken Adresser genom att trycka Ny. Det är inte möjligt att registrera fler än
en postadress eller att ändra eller radera en folkbokföringsadress. Folkbokföringsadress blir alltid primär adress.

Elevhistorik
Här visas alla elevens tidigare skolplaceringar. Man kan enkelt se tidigare huvudman, enhet, studieväg, årskurs
samt start- och slutdatum för den placeringen.
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Funktioner i Aktivitetsansvar
I Aktivitetsansvar kan funktionerna Ny, Uppdatera aktivitetsansvar, Registrera åtgärder, Registrera kontaktsätt
användas, Radera aktivitetsansvar för en eller flera individer samtidigt.

Ny - Skapa en ny individ i aktivitetsansvaret.

Uppdatera aktivitetsansvar - Mata in värden för Orsak till registrering, Datum för Registrering, Studier annan
skolform samt Handläggare aktivitetsansvar.

Registrera åtgärd - Registrera åtgärder.

Registrera kontakttillfälle - Registrera vilka individer som har kontaktats, vid vilket tillfälle och på vilket sätt. Finns
möjlighet att föra anteckningar om kontakttillfället samt koppla handläggare till aktivitetsansvaret.

Radera aktivitetsansvar - Radera aktivitetsansvar. Bara avslutade aktivitetsansvar kan raderas. Om de är pågående
kommer de att skapas upp igen vid nästa körning av aktivitetsansvaret. Detta är en specifik behörighet som läggs
upp av IST.

Skapa ny individ i aktivitetsansvaret
Personer som började grundskolan ett år tidigare eller har hoppat över ett år i grundskolan, ingår i
aktivitetsansvaret eftersom de har fullföljt sin grundskoleutbildning. Det finns ingen möjlighet att automatiskt
fånga upp dessa individer eftersom vi inte vet vilka elever som går i grundskolan. Därför finns det möjlighet att
manuellt registrera nya individer i aktivitetsansvaret.

Registrering görs på följande sätt:

1. Tryck på Ny längst till höger i Aktivitetsansvar.
2. Mata in personid med sekelsiffra på personen det gäller i fältet Person ID. Fälten Förnamn och Efternamn fylls

automatiskt i om individen redan finns i systemet. I annat fall förblir de tomma och ett meddelande visas i
överkanten av skärmen.

IST AB · www.ist.com 13



Individen kan sparas i aktivitetsansvaret och personuppgifterna kommer att hämtas från Navet. Om individen finns
i systemet men är folkbokförd i en annan kommun kan man registrera den men får en varning om personen inte är
folkbokförd i den egna kommunen.

Observera att individ som inte är folkbokförda i den egna kommunen kommer att avslutas vid nästa schemalagda
körning av aktivitetsansvaret.

3. Fyll i Datum för registrering som startdatum för kommunens aktivitetsansvar. Detta fält är obligatoriskt.

4. Välj Orsak till registrering på individen. Detta fält är också obligatoriskt.

5. Fyll i Boende utanför hemkommun om det ska anges

6. Koppla ev en handlägare till aktivitetsansvaret i Handläggare aktivitetsansvar.
7. I fältet Anteckningar kan ev. övrig information om individen skrivas in.

8. Tryck Spara för att spara individen och komma tillbaka till översikten, Spara/Ny för att spara individen och sedan
skapa en ny eller Avbryt för att inte spara ändringarna och komma tillbaka till översikten.

Uppdatera aktivitetsansvar
Denna funktion används för att kunna uppdatera flera individer samtidigt i aktivitetsansvaret. Följande fält kan
ändras:

• Orsak till registrering - hur lång individen kommit i sina gymnasiestudier vid registrering i aktivitetsansvaret.

• Datum för registrering - Startdatum för aktivitetsansvaret

• Studier annan skolform - Fylls i med ett datum. Fram till det datumet har passerats ska individen inte ingå i
aktivitetsansvaret utan ha status Studier annan skolform.

• Handläggare - Koppla en handlägare till aktivitetsansvaret
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1. Markera en eller flera individer i menypunkten Aktivitetsansvar genom att markera kryssrutan till vänster om
personnumret i listan.

2. Välj Uppdatera aktivitetsansvar.
3. Om alla individer ska ha samma värde fyll i det värdet i den översta raden och tryck sedan på Verkställ. Om alla

ska ha olika värden eller om en individ ska ha ett avvikande värde kan man ändra det på den specifika raden.

4. Spara – för att spara de ändringar man gjort. Återställ – om man ångrar vad man matat in och vill tömma och
börja om från början eller Avbryt – Om man vill avbryta och återgå till urval från aktivitetsansvaret.

Samma sak kan göras för enskild individ i fliken Aktivitetsansvar.

Registrera åtgärder
1. Markera en eller flera individer i menypunkten Aktivitetsansvar genom att markera kryssrutan till vänster om

personnumret i listan.

2. Välj Registrera åtgärder

3. Överst ser man vilken användare som har registrerat åtgärden i fältet Skapad av. Antal visar antalet markerade
personer som ska ha åtgärden.

4. Alla fält i fet stil är obligatoriska och måste fyllas i.

5. Välj åtgärdstyp, d v s vilken form av aktivitet som individerna ska delta i. Vilka åtgärdstyper som finns bestäms
av SCB.
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6. Startdatum – Från vilket datum som åtgärden gäller.

7. Slutdatum – Sista dagen för åtgärden.

8. Sysselsättning innan åtgärd En uppgift som måste registreras för systemet men som inte är nödvändig och inte
kommer att rapporteras till SCB andra halvåret 2017.

9. Sysselsättning efter åtgärd - Individens sysselsättning efter att åtgärden är genomförd, också en uppgift som
SCB samlar in.

10. Anteckningar - Det finns möjlighet att föra anteckningar angående åtgärden t ex var individen har praktik. Dessa
anteckningar ingår inte i importen till SCB samt följer inte med då eleven flyttar till annan kommun.

11. Tryck Spara för att skapa åtgärder eller Avbryt för att komma tillbaka till översikten.

12. Längst ned visas en lista med de individer som åtgärder kommer att skapas på. Det finns möjlighet att exportera
och spara i listan i Excel då man trycker på ikonen med den gröna pilen högst upp till vänster.

Samma sak kan göras för en enskild individ i aktivitetsansvaret i fliken Åtgärder. Ändringar av befintliga åtgärder
samt att registrera en åtgärd som genomförd kan endast göras från fliken Åtgärder.

Registrera kontakttillfälle
1. Markera en eller flera individer i menypunkten Aktivitetsansvar eller en eller flera kontakttillfällen i

menypunkten Uppföljning genom att markera kryssrutan till vänster om personnumret i listan.

2. Välj Registrera kontakttillfälle

3. Överst ser man vilken användare som registrerat kontakttillfäller i fältet Skapad av. Antal kontaktade visar
antalet markerade personer som ska kontaktas.

4. Kontaktdatum blir alltid dagens datum, men kan ändras till ett annat datum. Detta datum rapporteras till SCB.

5. Orsak – en rubrik för kontakttillfället

6. Kontaktsätt – Här anges på vilket sätt individerna kontaktats. Här kan följande anges: Brev, Epost, Telefon, SMS,
Personligt möte, Hembesök eller Annan.
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7. Sysselsättning vid kontakt - Här registreras individens sysselsättning vid kontakttillfället. Detta värde rappoteras
till SCB, och är definierat av dem. Undantaget är värdet Ej fått kontakt som inte rapporteras. Om individen redan
har ett registrerat kontakttillfälle med en nuvarande sysselsättning och användaren registrerar ett nytt
kontakttillfälle, kommer värdet i fältet nuvarande sysselsättning hämtas från det tidigare kontakttillfället som
defaultvärde.

8. Anteckningar – Möjlighet att föra anteckningar om vad som har sagts eller vilken information som har getts.

9. Om Uppföljning bockas i och man sedan fyller i uppföljningsdatum kommer individen att dyka upp i
Uppföljningen och man får en översikt på vilka som ska följas upp och när. Kontakttillfällen som inte följs upp
visas i fliken Kontakttillfälle, och de som följs upp visas både menypunkten Uppföljning och i fliken
Kontakttillfälle.

10. Fyll i Handläggare aktivitetsansvar om en handläggare ska kopplas till aktivitetsansvaret. Om handläggare
redan finns kopplade till aktivitetsansvaret kommer de att ändras om en ny handläggare fylls i, annars kommer
det att vara oförändrat.

11. Tryck Spara för att skapa kontaktillfällen eller Avbryt för att komma tillbaka till översikten.

12. Längst ned visas en lista med de individer som kontakttillfällen kommer att skapas på samt kontaktuppgifter till
dessa. Det finns möjlighet att exportera och spara listan i Excel då man trycker på ikonen med gröna pilen högst
upp till vänster.

Kontaktillfällen kan även skapas under Uppföljning samt för enstaka individer i aktivitetsansvaret under fliken
Kontakttillfälle.

Ändra och avsluta en befintlig åtgärd
Ändra eller avsluta en pågående åtgärd görs på en åtgärd i taget och kan göras på följande sätt:

1. Klicka på den individ vars åtgärd ska ändras i listan i aktivitetsansvaret.
2. Gå in på fliken Åtgärder och tryck ändra på den åtgärd som ska avslutas.
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3. Gör ev ändringar på åtgärden.

4. Om åtgärden ska avslutas mata in slutdatum i fältet Slutdatum. Om slutdatum fylls i måste även fälten
Sysselsättning efter samt Orsak avslutad anges för att åtgärden ska kunna rapporteras korrekt till SCB.

5. Ange sysselsättning efter att åtgärden är avslutad i fältet i Sysselsättning efter.
6. Ange Orsak avslutad om åtgärden ska avslutas.

7. Tryck Spara för att spara ändringarna eller Avbryt för att komma tillbaka till Åtgärdsfliken. Om åtgärden avslutas
kommer Status aktivitetsansvaret ändras till Åtgärdas om individen fortfarande ingår i aktivitetsansvaret.

Registrera kontaktuppgifter
För att registrera kontaktuppgifter som epost, telefon och mobilnummer som inte kan hämtas från Navet gör
följande:

1. Klicka på den elev som det gäller i aktivitetsansvaret, och välj fliken Kontaktuppgifter.
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2. Tryck Ny

4. Välj vilken kontakttyp du vill registrera bland följande: epost, telefon eller mobiltelefon. Flera kontaktuppgifter
kan anges med samma kontakttyp.

5. Mata in epostadress eller telefonnummer i fältet Kontaktinformation.

6. Primär kontakt används för att ange på vilket sätt det är enklast att kontakta individen på. För telefonnummer
har man också möjlighet att ange vilket telefonnummer som är enklast att använda för att nå individen genom
att bocka i Primärt telefonnr.

7. Tryck Spara för att spara ändringar eller Avbryt för att gå tillbaka till fliken Kontaktuppgifter.

I fliken Kontaktuppgifter kan man ändra eller radera kontaktuppgifter genom att klicka på Ändra eller Radera vid
raden för kontaktuppgiften i fliken.

Registrera postadress
1. Klicka på den elev som det gäller i aktivitetsansvaret och välj fliken kontaktuppgifter.

2. Tryck Ny
3. Mata in adressuppgifter på individen.

4. Tryck Spara för att spara ändringarna eller Avbryt för att komma tillbaka till Adresser.

I fliken Adresser kan man ändra eller radera en postadress genom att klicka på Ändra eller Radera vid raden för
postadress i fliken.

Utesluta individer ur aktivitetsansvaret
I aktivitetsansvaret finnas det elever som finns kvar på grundskolan eller som läser en utbildning som motsvarar
gymnasieskolan t.ex. en folkhögskola eller vux vars elevplaceringar inte finns i IST Regional samverkan och som inte
ska rapporteras till SCB. För att utesluta dessa ur aktivitetsansvaret läggs Status: Studier annan skolform på dem.
Individer med den statusen i aktivitetsansvaret syns inte i standardurvalet i listan för aktivitetsansvaret och
exporteras inte till SCB. Det är möjligt att göra ett separat urval för att se bara dessa.
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Statusen styrs av av användaren genom att ett datum matas in i fältet Studier annan skolform i fliken
Aktivitetsansvar på individen eller via funktionen Uppdatera aktivitetsansvar. Innan datumet har passerats har
individen status Studier annan skolform. Det avslutas enligt samma regler som övriga aktivitetsansva. D v s det
avslutas om individen flyttar till en annan kommun, påbörjar studier på nationellt program inom gymnasieskolan
eller fyller 20 år. De avslutas med en egen avslutningsorsak: AVASF. Datumet finns också kvar i fältet Studier annan
skolform.

När datumet som angets har passerat kommer aktivitetsansvaret att avslutas med orsak studier nationellt program.
Ett nytt aktivitetsansvar skapas av körningen dagen efter om individen fortfarande ingår i aktivitetsansvaret.

Observera! Avslutade aktivitetsansvar där fältet Studier annan skolform är ifyllt med ett datum och
avslutningsorsak är AVASF rapporteras inte till SCB.

Registrera elevplacering för kommunal huvudman utanför regionen
Denna funktion för kommuner som ingår i en samverkans region att manuellt kunna skriva in elever som har en
elevplacering utanför regionen. Detta för dessa elever ska försvinna från aktivitetsansvaret samt att enkelt kunna
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göra utbetalning även till kommunala huvudmän utanför regionen. Funktionen kan antingen läggas på elevnivå
eller på aktivitetsansvaret, beroende på vilken roll i systemet som ska utföra detta.

Bara individer folkbokförda i den egna kommunen kan elevplaceras på detta sätt, och eleverna kan bara placeras på
enheter utanför regionen. Det går alltså inte att skriva in elever på fristående huvudmän eller kommunala
huvudmän inom regionen.

Inskrivning
För att skriva in en ny elev på enheten klicka på Elever – Inskrivning. OBS! Börja inte med att trycka Ny för skriva in
en ny elev. Eftersom alla folkbokförda personer mellan 16-20 år finns i Regional Samverkan ska man alltid börja
med att göra en filtrering på den person man vill skriva in. Skriv t ex in personnummer på eleven som ska skrivas in
i urvalsfältet för Personid i fliken Filter. Klicka sedan på Verkställ. Beroende på om personen finns i databasen
sedan tidigare eller inte sker nu inskrivningen på två olika sätt.

• Om elevens folkbokföringsuppgifter redan finns i systemet kommer en rad med personens personnummer,
namn och folkbokföringskommun att visas.

• Om elevens folkbokföringsuppgifter inte finns i systemet kommer en tom lista att visas.

Det är viktigt att det är bara om man får en tom lista d v s att personen inte är folkboförd i regionen som man ska
klicka på Ny-knappen. Om elevens folkbokföringsuppgifter redan finns i systemet kommer den att bli
dubbelregistrerad i systemet, vilket leder till problem.

Inskrivning av elev folkbokförd i regionen
De flesta elever kommer redan att finnas i systemet, och då kommer efter sökning en rad med personens
personnummer, namn och folkbokföringskommun att visas.

1. Klicka på personen för att gå vidare till inskrivningen.

2. Om eleven sedan tidigare är inskriven på en skola visas denna inskrivning här. Klicka på knappen Ny inskrivning
för att gå vidare.

3. Om du har behörighet att registrera elever på mer än en enhet, så kommer en sida med de olika enheterna att
visas. Välj enhet genom att klicka på enhetens namn.

4. När enheten är vald visas dialogen för inskrivning. Om du inte har behörighet på flera enheter kommer du direkt
till denna dialog.
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5. Välj Studievägskod i plocklistan.

6. Skriv in det Startdatum som eleven började på enheten. Obs! Det är startdatum på det innevarande läsåret som
avses. (Läsår kommer in med automatik och går inte att ändra).

7. Välj Årskurs
8. Om eleven ska registreras i en speciell klass, så välj klass i plocklistan Befintlig klass eller skriv in en ny. (Klass är

inte obligatoriskt att registrera i systemet)

9. Om flera elever ska registreras, så klicka på knappen Spara/Ny. Om inte fler elever ska registreras, så klicka på
knappen Spara.

Om eleven som skrivs in har en överlappande placering på en annan enhet så visas denna information när
uppgifterna om den nya eleven sparas. Det blir en varning som syns på alla flikar i elevkortet.

Inskrivning av elev ej folkbokförd i regionen
Om eleven inte är folkbokförd i regionen kommer filtreringen inte returnerar någon träff och resultatet blir
följande.
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Om den nya elevens folkbokföringsuppgifter inte finns i systemet registreras elevens personnummer och
namnuppgifter manuellt och adressuppgifter kommer sedan att hämtas från Navet.

1. Klicka på knappen Ny för att skriva in eleven.

2. Om du har behörighet att registrera elever på mer än en enhet, så kommer en sida med de olika enheterna att
visas. Välj enhet genom att klicka på enhetens namn.

3. När enheten är vald visas dialogen för inskrivning. Om du inte har behörighet på flera enheter kommer du direkt
till denna dialog.

4. Skriv in person ID, förnamn och efternamn. (Folkbokföringskommun och adress hämtas sedan automatiskt från
Skatteverket)

5. Välj Studievägskod i plocklistan.

6. Skriv in det Startdatum som eleven började på enheten. Obs! Det är startdatum på det innevarande läsåret som
avses. (Läsår kommer in med automatik och går inte att ändra).

7. Välj Årskurs
8. Om eleven ska registreras i en speciell klass, så välj klass i plocklistan Befintlig klass eller skriv in en ny. (Klass är

inte obligatoriskt att registrera i systemet)

9. Om flera elever ska registreras, så klicka på knappen Spara/Ny. Om inte fler elever ska registreras, så klicka på
knappen Spara.

Aktivitetsansvaret avslutas på en individ
Aktivitetsansvaret avslutas alltid automatiskt, och kan inte göras manuellt. Om en individ fyller 20 år, påbörjar en
gymnasieutbildning, får ett examensbevis eller flyttar till en annan kommun ingår inte individen längre i
aktivitetsansvaret och det avslutas automatiskt av den schemalagda körningen. Uppgifterna angående
folkbokföring hämtas från Navet och elevplaceringar hämtas från IST Regional samverkan. Markering om att
individen har ett examensbevis från gymnasieskolan kan hämtas från UHR, registreras manuellt eller läsas in av
kommunen via en fil. (Se separata avsnitt.)

När en individ avslutas försvinner den från urvalet ur aktivitetslistan. För att se den gör man urval på Status
Aktivitetsansvar: Avslutad.
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Om ett aktivitetsansvar avslutas och fältet Orsak avslutad är tomt på åtgärden kommer följande logik användas:
Orsak avslutad kommer sättas till Åtgärd genomförd enligt planering om det finns ett slutdatum på åtgärden innan
avregistreringsdatum i aktivitetsansvaret eller slutdatum saknas. Om slutdatumet på åtgärden sätts automatiskt, d
v s det saknas slutdatum eller det är ett framtida slutdatum, kommer Orsak avslutad sättas till Individen har
avregistrerats innan åtgärden är genomförd.

Kontakttillfällen som ska följas upp under uppföljning ändras inte utan kommer att ligga kvar i uppföljningslistan.

Radera aktivitetsansvar
Felaktigt skapade aktivitetsansvar som är avslutade kan raderas i modulen Aktivitetsansv. I listan över
aktivitetsansvar finns kolumnen Ta bort längst bort till höger. Genom att klicka här raderas ett aktivitetsansvar.

Det finns även möjlighet att radera flera aktivitetsansvar samtidigt genom att bocka i rutan längst till vänster vid
personid.
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Välj knappen Radera aktivitetsansvar längst ned till höger så tas alla valda rader bort.

Ungdommar som har klapp i sina elevplaceringar p g a skobyte kommer att hamna i aktivitetsansvaret men ska inte
rapporteras till SCB. För att hitta dessa finns ett filter samt kolumn Dagar mellan reg. och avreg i aktivitetsansvaret.

För personer med pågående aktivitetsansvar är antalet alltid 0. Urval kan göras på Status aktivitetsansvar: Avslutad
samt Dagar mellan reg. och avreg mindre än ett visst antal dagar. Sedan kan Administratören enkelt radera dessa.

Individ får examensbevis från gymnasieskolan
Individer med examensbevis från gymnasiet ingår inte i aktivitetsansvaret. En individ som finns i aktivitetsansvaret
och får examensbevis ska avslutas, vilket görs av den schemalagda körningen av aktivitetsansvaret. Uppgifter om
vilka som har examensbevis kan hämtas från UHR, läsas in via en Excel-fil eller manuellt registreras på individen.

Importera uppgift om examensbevis via Excel
Det finns möjlighet att registrera in examensbevis via en fil för alla kommunens elever på följande sätt:

1. Skapa ett Excel dokument. Rubrik på kolumnen ska vara PERSONNR. Lista sedan personid i kolumnen i formatet
YYYYMMDD-XXXX.

Bladet måste vara döpt till IKE_IMPORT_FINALGRADE.

2. Gå in under Körningar – Integrationer med rollen för Aktivitetsansvaret.
3. Välj Import av examensbevis elev via Excel och tryck Kör.

4. Välj Nästa för att komma till filuppladningen.
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5. Tryck Bläddra och leta upp den fil du vill läsa in, markera den och tryck sedan Öppna.

6. Tryck på Import av gymnasieexamen elev via Excel för att läsa in filen.

7. Medan importen körs visas en förloppsindikator.

8. När körningen är klar, klicka på knappen Information senaste körning för att se information om hur inläsningen
gick. Om något blivit fel vid inläsningen visas en rad med de fel som uppstått.

I aktivitetsansvaret har en bock satts i fältet Gymnasieexamen enligt hemkommun i fliken Aktivitetsansvar. Vid
nästa schemalagda körning av aktivitetsansvaret kommer individen och dess åtgärder att avslutas.

Registrera examensbevis manuellt

1. Klicka på den individ som har examensbevis i listan i aktivitetsansvaret.

2. Gå in på fliken Aktivitetsansvar.
3. Sätt en bock i Gymnasieexamen enligt hemkommun.

4. Tryck Spara.

Vid nästa schemalagda körning av aktivitetsansvaret kommer personen samt dess åtgärder att avslutas i
aktivitetsansvaret.

Handläggare
En handläggare kan kopplas till ett aktivitetsansvar, som man sedan har möjlighet göra ett urval på för att bara se
de individer som man är ansvarig för. Användare kopplade till kommun med behörighet till menypunkten
Aktivitetsansvar kommer att visas som handläggare i systemet. Observera att funktionen inte är rättighetsstyrd
utan ett sätt att markera de ungdomar som man ansvarar för och sedan kunna göra urval på dessa.

Handläggare kan tilldelas på tre olika sätt:

1. I fliken Aktivitetsansvar. Här kan handläggare även ändras och ta bort.

2. I listformat genom funktionen Uppdatera Aktivitetsansvar i Aktivitetsansvar. Även här kan de ändras och tas
bort

3. I funktionen Registrera kontakttillfälle i Aktivitetsansvar och Uppföljning kan handläggare registreras och
ändras, men inte tas bort. Handläggaren kopplas till individen och inte kontakttillfället.

Kolumnen Handläggare Aktivitetsansvar kan tas fram som fältval i listan för aktivitetsansvaret, och urval kan göras
om handläggare finns registrerad eller inte samt på en specifik handläggare.
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Uppföljning
Under menypunkten Uppföljning listas de individer i aktivitetsansvaret som man har kontaktat och angett att man
vid en viss tidpunkt ska följa upp kontakten. Ange Uppföljnings datum Större än samt förslagsvis dagens datum för
att se en aktuell lista av vilka kontakter som behöver följas upp.

I listan kan man ändra eller radera det kontakttillfälle som visas. Om man vill arbeta vidare med en specifik individ t
ex registrera en ny åtgärd eller ändra statuts på åtgärd efter kontakt med individen kan man göra detta genom att
dubbelklicka på kontakttillfället. Man kommer då direkt till individens aktivitetsansvar och kan arbeta vidare där.
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Funktioner i Uppföljning
I Uppföljning kan funktionerna Registrera kontakttillfälle och Avsluta valda poster användas på en eller flera
poster.

Registrera kontakttillfälle - Registrera vilka individer som har kontaktats, vid vilket tillfälle och på vilket sätt. Finns
möjlighet att föra anteckningar om kontakttillfället.

Avsluta valda poster - Om kontakttillfället inte ska följas upp eller för uppföljning av kontakttillfällen för individer
som inte längre ingår i aktivitetsansvaret kan man avsluta dessa i förtid genom att använda funktionen Avsluta
valda poster. De kommer då att byta status till Avslutad och inte visas i Uppföljning, eftersom standardurvalet inte
visar dessa.

Genom att använda denna funktion har man som administratör bara aktuella kontakttillfällen. Vill man se dessa
ändrar man urvalet från Avslutad nej till ja för att bara se dessa.

Avsluta valda poster
Avsluta kontakttillfällen så de ej längre visas i aktivitetsansvaret på följande sätt:

1. Markera en eller flera individer i Uppföljning genom att markera rutan till vänster om personnumret i listan.

2. Välj Avsluta valda poster.

3. Om alla individer ska ha samma Orsak avslutad, skriv in den orsaken i den översta raden och tryck sedan på
Verkställ. Om alla ska olika värden eller om en individ ska ha ett avvikande värde kan man ändra det på den
specifika raden.

4. Spara – för att spara de ändringar man gjort. Återställ – om man ångrar vad man matat in och vill tömma och
börja om från början eller Avbryt – Om man vill avbryta och börja om från början.

5. Kontaktillfällena avslutas och visas bara i uppföljningen om man väljer att lista avslutade kontakttillfällen.

Uppföljning kan också avslutas på enskilda individer antingen genom att man klickar på Ändrar vid raden för
Kontakttillfället i Uppföljning eller ändra i fliken Kontakttillfälle i Aktivitetsansvaret.
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SCB Export
Halvårsvis ska kommunen rapportera in till SCB alla elever som ingår i aktivitetsansvaret samt de åtgärder som
kommunen gjort för dessa individer. Detta görs under menypunkten SCB Export.

1. Mata in startdatum för exporten i fältet Från datum.

2. Mata in slutdatum för exporten i fältet Till datum.

3. Tryck på Skapa.

4. Filen för SCB-exporten, logg och uppgifter om exporten kommer att listas under.

5. Börja med att kontrollera loggfilen under rubriken SCB-exportlogg. Öppna den och gå igenom den, och rätta ev.
fel som finns för att sedan göra om filen. Se separat avsnitt angående de fel som fastnar i loggen och hur de
rättas.

6. När inga fel finns i loggen är exporten klar. Spara då ned filen under rubriken SCB-export till en mapp på

7. Ladda därefter upp den till SCB.

Fel som fastnar i SCB-loggen
Vid export till SCB kommer ett antal fel som hindrar filen att läsas in hos SCB att fastna i exportloggen. Öppna filen
SCB_Exportlogg_Datum, gå igenom listan och rätta felen genom att söka upp personnummer i aktivitetsansvaret
och fylla i uppgifter som saknas eller ändra uppgifter som är felaktiga. När alla fel är rättade och loggen är tom är
det dags att ladda upp filen hos SCB. Följande felkoder används:

Felkoder i exportloggen Fält i aktivitetsansvaret

DatumAtgStart Åtgärdens startdatum

DatumAtgSlut Åtgärdens slutdatum

DatumAvreg Avregistrerings datum för aktivitetsansvar

SysEfter Sysselsättning efter

OrsakAtgSlut Orsak avslutad

DatumReg Datum för registrering i aktivitetsansvar

Här kommer exempel på fel som loggas:

• Personnr;XXXXXX-XXXX; DatumAvreg:2016-06-16 måste vara efter DatumAtgSlut:2016-06-20 – Åtgärdens
slutdatum får inte vara efter aktivitetsansvaret avregistreringsdatum.

• Personnr;XXXXXX-XXXX; DatumAtgStart:2016-01-02 måste vara efter DatumReg:2016-06-16 – Åtgärdens
startdatum får inte vara innan aktivitetsansvarets datum för registrering.

• Personnr XXXXXX-XXXX; OrsakAtgSlut saknas SysEfter saknas – Åtgärd på individen har ett slutdatum men
Sysselsättning efter åtgärd samt Orsak avslutad saknas. Dessa fält måste vara ifyllda om åtgärden har ett
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• Se bild nedan på felaktigt registrerad åtgärd.

• Personnr;XXXXXX-XXXX; DatumAtgSlut saknas SysEfter saknas - Fältet Orsak genomförd är ifyllt men
Sysselsättning efter åtgärd och Åtgärd slutdatum är tomma. Är åtgärden genomförd måste den även ha ett
slutdatum samt sysselsättning efter åtgärd. Se bild nedan på felaktigt registrerad åtgärd.
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Min sida
I menyn Min sida finns det möjlighet att göra personliga inställningar och skicka meddelanden till andra användare
av systemet.

Meddelanden
Under Min sida – Meddelanden finns möjlighet att skicka meddelanden till andra användare av systemet. Det finns
även möjlighet att se mottagna meddelanden och skickade meddelanden här.

Skapa nytt meddelande
Klicka på knappen Skapa nytt meddelande och skriv in ämne och meddelande.

Default är alltid Skicka även som e-post ibockat för att meddelandet ska skickas som extern e-post till de
användare som har en registrerad e-postadress i systemet. För att kunna skicka meddelanden via extern e-post
måste användaren ha en registrerad e-postadress angiven.

För att lägga till mottagare av meddelanden klicka t.ex. på knappen Lägg till personer från roll, gör en sökning och
markera de användare som ska läggas till.

Det finns även möjlighet att bifoga dokument till meddelandet. Detta görs genom att klicka på knappen Bifoga
dokument och därefter ladda upp en fil.

För att skicka meddelandet klicka på knappen Skicka.

Ta emot meddelande
När en användare har fått ett meddelande så indikeras detta med ett öppet kuvert längst uppe till höger i systemet.

Byt lösenord
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Under Min sida – Byt lösenord finns möjlighet för användaren att byta lösenord på sitt eget konto. Observera att
det inte finns någon möjlighet att i efterhand ta reda på vilket lösenord ett konto har. Har användaren glömt bort
sin inloggning kan systemansvariga uppdatera lösenordet under Säkerhet – Administrera konton.
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Support
I menyn Support visas kontaktuppgifter för support samt åtkomst till handböcker. Innehållet i dialogen
konfigureras av IST på kundens begäran.
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