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Det kommunala aktivitetsansvaret 
Enligt skollagen ska hemkommunens aktivitetsansvar gälla för de ungdomar som har 
fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning 
på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 
utbildning. 

Kommunens aktivitetsansvar aktualiseras om ungdomen: 

• är folkbokförd i kommunen, 
• inte längre är skolpliktig, och  
• inte har fyllt 20 år.  

 
Om förutsättningarna ovan är uppfyllda och ungdomen kan placeras in under någon av 
punkterna nedan omfattas ungdomen av kommunens aktivitetsansvar.   

• Genomför inte utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning,  

• inte har en gymnasieexamen, 
• inte har ett gymnasiesärskolebevis, och  
• har inte fullföljt utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. 
 

I stora drag innebär aktivitetsansvaret att kommunen ska hålla sig informerad om vilka 
ungdomar det är som omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa ungdomar 
lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den 
enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska också dokumentera 
sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna. Kommunens 
skyldighet regleras i 29 kap. 9 § skollagen. I förordningen (2006:39) om ”Register och 
dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar” finns det 
reglerat vilka uppgifter som kommunerna får behandla i sina register som de för över 
ungdomarna. 

I aktivitetsansvaret ingår även att nationella uppföljningar ska genomföras av SCB 
(Statistiska centralbyrån) genom att samla in statistik åt Skolverket om ungdomar som 
omfattas av aktivitetsansvaret. Ett viktigt syfte med insamlingen är att få ökad nationell 
kunskap om de ungdomar som omfattas. Bland annat samlar SCB in uppgifter om 
personnummer, åtgärder som kommunen genomför, datum då åtgärder inleds och 
avslutas och orsaker till avslutad aktivitet. Skolverket har även tagit fram allmänna råd 
inom området som lanserades 2016. 

Kalmarsunds gymnasieförbund (GYF) har i uppdrag från sina ”medlemskommuner” 
(Kalmar, Torsås, Borgholm och Mörbylånga) att administrera det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) enligt Skollagen (SFS 2010:800) om ”Kommunernas 
aktivitetsansvar för ungdomar ”.  

Det administrativa aktivitetsansvaret som delegerats till gymnasieförbundet omfattar 
samtliga personer folkbokförda inom Kalmarsunds gymnasieförbunds 
medlemskommuner fr.o.m. 16 år t.o.m. det första halvåret innan de fyller 20 år.  
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I uppdraget ingår bl.a. att kartlägga och föra register över ovan nämnda ungdomar, 
deras sysselsättning, erbjuda tjänster som gymnasieförbundet kan tillhandahålla som t 
ex motiverande samtal, hjälp, råd och stöd, yrkes- och studievägledning, anpassad 
skolgång med mera.  

Skollagen, 29 kap föreskriver följande: 
9§ En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i 
kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte 
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). 
 
Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som 
berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera 
den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina 
insatser på lämpligt sätt. 
 
Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt 
första stycket. 
 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 
den dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att 
kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt andra och tredje styckena. Lag 
(2014:1002). 
 
 

Kommunal uppföljningsverksamhet inom Kalmarsunds gymnasieförbund 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som administreras inom Kalmarsunds 
gymnasieförbund kan belysas utifrån fyra uppföljningsmoment: 

 Intern uppföljning som innebär handläggning av inkomna anmälningar om 
 studieuppehåll, byte av studieprogram, studieavbrott, skolbyte etc. Denna 
 handläggning sker kontinuerligt under läsåret. Till det interna uppföljningsarbetet 
 hör även att bl a följa upp de ungdomar som ej blivit antagna till något 
 gymnasieprogram samt de elever som ej varit närvarande vid upprop.  

Extern uppföljning innebär att en ”matchning” körs en gång per dag mellan 
folkbokföringsregistret och IST/Extens elevregister, så att man får fram alla 
folkbokförda ungdomar i förbundets medlemskommuner som är 16-20 år och som 
inte är inskrivna i ett gymnasieprogram/motsv. Samtliga följs upp.  

Uppföljning/bevakning består av uppföljning och bevakning av de ungdomar 
som finns i KAA:s bevakningssystem i elevregistret och som inte studerar. 
Uppföljningarna handlar i första hand om personliga kontakter både med 
ungdomar/vårdnadshavare som med eventuella skolor eller andra aktörer inom 
kommunen. Om ingen kontakt fås per telefon skickas även ett brev till 
vederbörande. Uppföljningen/kontakterna genomförs minst en gång per termin 
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t.o.m. det första halvåret innan eleven fyller 20 år. I bevakningsarbetet ingår även 
att se till att IST/Extens elevregister stämmer överens med uppgifterna i inkomna 
ansökningar etc.  

Återrapportering till uppdragsgivaren som i detta fall är Kalmarsunds 
gymnasieförbunds förbundsdirektion som sker en gång per år. Dels i form av en 
muntlig rapportering och dels i form av en skriftlig läsårsrapport.  

  



Kalmarsunds gymnasieförbund Datum Ärendebeteckning 
2021-10-18 GYF 2021/0469-10.01 

5 (20) 

Uppföljning av ungdomar registrerade i IST/Extens bevakningssystem andra 
halvåret 2020 samt första halvåret 2021 
Under andra halvåret 2020 samt första halvåret 2021 har totalt 462 ”unika” ungdomar 
funnits registrerade i KAA:s bevakningssystem. Vad beträffar antal kontakttillfällen så har 
samtliga haft minst 2 kontakttillfällen. 

Orsak till 
registrering Borgholm Kalmar Mörbylånga Torsås Totalsumma 

Avbrutit studier på ett 
introduktionsprogram 15 71 9 11 106 

Avbrutit studier på ett 
nationellt program 8 80 14 24 126 

Avslutat studier på ett 
introduktionsprogram 
med gymnasieintyg 

0 25 5 8 38 

Studier i grundskolan 
eller motsvarande 6 16 5 6 33 

Slutfört studier på ett 
nationellt program 
med studiebevis 

16 81 16 10 123 

Tillhör någon av 
kategorierna ovan, 
men uppgift saknas 

1 30 5 36 

Totalsumma 46 303 54 59 4621 
1 Antal unika ungdomar är 462 varav 269 pojkar och 193 flickor. 

Tabellen ovan beskriver av vilken anledning ungdomarna har registrerats i KAA:s 
bevakningssystem.  

En av parametrarna visar på att vi inte har kunnat kategoriserat in de 36 ungdomarna i 
någon kategori och där med klassas den som uppgift saknas. 
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Orsak till registrering fördelat på kommun 

 

Avbrutit studier 
på ett 
introduktions- 
program 

Avbrutit 
studier på 
ett 
nationellt 
program 

Avslutat studier 
på ett intro-
duktionsprogram 
med gymnasie-
intyg 

Ej 
påbörjat 
studier 

Slutfört 
studier på ett 
nationellt 
program med 
studiebevis 

Tillhör någon 
av katego-
rierna ovan, 
men uppgift 
saknas Totalsumma 

Född 2000 14 18 16 2 40 4 94 
Borgholm 1 4   4 1 10 
Kalmar 10 7 9 1 26 2 55 
Mörbylånga 2 3 2  7 1 15 
Torsås 1 4 5 1 3  14 

Född 2001 28 30 21 6 82 13 180 
Borgholm 2 2   12  16 
Kalmar 20 24 15 4 54 11 128 
Mörbylånga 4 1 3  9 2 19 
Torsås 2 3 3 2 7  17 

Född 2002 40 35 1 7 1 6 90 
Borgholm 7 1  1   9 
Kalmar 26 21 1 4 1 5 58 
Mörbylånga 2 5    1 8 
Torsås 5 8  2   15 

Född 2003 14 26  9  3 52 
Borgholm 4 1  3   8 
Kalmar 8 20  4  2 34 
Mörbylånga 1 1  2  1 5 
Torsås 1 4     5 

Född 2004 10 17  9  10 46 
Borgholm 1   2   3 
Kalmar 7 8  3  10 28 
Mörbylånga  4  3   7 
Torsås 2 5  1   8 

Totalsumma 106 126 38 33 123 36 462 
 

I tabellen ovan redovisas det hur det ser ut i respektive kommun fördelat på ålder samt 
orsak till att varför ungdomen har blivit placerad inom det kommunala aktivitetsansvaret. 
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Sammanställning av antalet åtgärder som genomförts under andra halvåret 
2020 samt första halvåret 2021 
 

Åtgärder Kvinna Man Total 

 HT20 VT21 HT20 VT21 
 

Annan åtgärd   2 1 3 

Enstaka samtal 27 21 22 20 90 

Friskvård eller fritids- eller 
kulturaktiviteter 

  1 1 2 

Praktik  1 1 4 6 

Regelbundna samtal  10 7 6 8 31 

Studie- och 
yrkesvägledning 25 12 30 10 77 

Studiebesök  2  1  3 

Andra studier    1 1 

Studier inom kommunal 
vuxenutbildning 1    1 

Subventionerad anställning   2  2 

Totalsumma 65 41 65 45 216 

 
Under andra halvåret 2020 och första halvåret 2021 har det gjorts 216 olika åtgärder. De 
åtgärder som mest är kodade är enstaka samtal, regelbundna samtal samt studie- och 
yrkesvägledning (198). 
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Andra studier    1       1 

Annan åtgärd 1     1    1 3 

Enstaka samtal 1 2 6 16  14 1 17 1 32 90 

Friskvård eller 
fritids- eller 
kulturaktiviteter 

       1 
 

 1 

Praktik  1 2       3 6 

Regelbundna 
samtal  

2 3  8 1   2 
 

15 31 

Studie- och 
yrkesvägledning 

2  3 46  18 6  
 

2 77 

Studiebesök    1     2   3 

Subventionerad 
anställning 

   2     
 

 2 

Studier inom 
kommunal 
vuxenutbildning 

   1     
 

 1 

Totalsumma 6 6 12 76 1 33 7 20 1 54 216 

 
I tabellen ovan redovisas de ungdomar som det kommunala aktivitetsansvaret (via 
Kalmarsunds gymnasieförbund) har etablerat en kontakt med och kunnat erbjuda 
aktiviteter så som stöd, kontakt med annan aktör eller uppstart/påbörjande till något 
annat. Här beskrivs det vilken åtgärd som har tagits an och hur utfallet har blivit. 
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Andra studier 
 

  1  1 

Annan åtgärd 
 

  2 1 3 

Enstaka samtal 
 

1 10 47 32 90 

Friskvård eller fritids- eller 
kulturaktiviteter 

 

  1  1 

Praktik 2  1  3 6 

Regelbundna samtal  
 

2 3 11 15 31 

Studie- och yrkesvägledning 
 

1 2 72 2 77 

Studiebesök  
 

  3  3 

Studier inom kommunal vuxenutbildning 
 

  1  1 

Subventionerad anställning 
 

 1 1  2 

Totalsumma 2 4 17 139 54 216 
 
I det här resultatet ovan visas vad de olika åtgärderna har haft för utgång det vill säga 
bland annat om de har blivit genomförda, bytt till annan åtgärd eller om individen har 
tackat nej till att delta i åtgärd. Som tabellen på visar har de flesta åtgärderna blivit 
genomförda vilket är 139 stycken och 54 åtgärder pågår.  
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Åtgärder fördelat på 
kommuner Borgholm Kalmar Mörbylånga Torsås Totalsumma 

Andra studier  1   1 

Annan åtgärd 2 1 
  

3 

Enstaka samtal 15 46 8 21 90 

Friskvård eller fritids- eller 
kulturaktiviteter 

   
2 2 

Praktik 
 

4 2 
 

6 

Regelbundna samtal  
 

20 3 8 31 

Studie- och yrkesvägledning 6 45 12 14 77 

Studiebesök  
 

3 
  

3 

Studier inom kommunal 
vuxenutbildning    1 1 

Subventionerad anställning 2 
   

2 

Totalsumma 25 120 25 46 216 

 
Ovan redovisas hur åtgärderna är fördelade mellan de olika kommunerna. 
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Orsak till ungdomar som aktivitetsansvaret upphör under andra halvåret 
2020 samt första halvåret 2021 
 

Under andra halvåret 2020 samt första halvåret 2021 har 295 ungdomar 
avregistrerats/upphört från det kommunala aktivitetsansvaret utifrån att de Ej längre är 
folkbokförd i kommunen, fyllt 20 år eller startat på ett nationellt program alternativt på ett 
Introduktionsprogram.  

Antal av Orsak avregistrering Borgholm Kalmar Mörbylånga Torsås Total 

20 år 17 124 19 16 176 

Ej folkbokförd i kommunen 3 17 3 4 27 

Studier inom kommunal 
vuxenutbildning    1 1 

Studier på introduktionsprogram 8 18 4 4 34 

Studier på nationellt program 4 37 12 4 57 

Totalsumma 32 196 38 29 295 
 
Tabellen ovan redovisas hur spridningen ser ut i de olika kommunerna på ungdomar 
som har avregistrerats/upphört.  

 

Antal av Orsak avregistrering Kvinna Man Total 

20 år 71 105 176 
Ej folkbokförd i kommunen 13 14 27 

Studier på introduktionsprogram 15 19 34 

Studier på nationellt program 29 29 58 

Totalsumma 128 167 295 
 
Tabellen ovan ser vi fördelningen mellan kvinnor och män som har 
avregistrerats/upphört.  
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Jämförelse med tidigare år gällande folkbokförda gentemot antal 
inrapporterade i det kommunala aktivitetsansvaret 
 
I de här diagrammen visar på hur det sett ut över tid där vi tittar på antal folkbokförda i 
kommunerna i ålder 16 – 20 år och inrapporterade ungdomar som har vid något tillfälle 
varit inne i det kommunala aktivitetsansvaret.  

Tabellen beskriver antal folkbokförda ungdomar i åldern 16 till 20 år per kommun. 
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Tabellen ovan redovisar hur många ungdomar som är eller har varit under det 
kommunala aktivitetsansvaret i respektive kommun utifrån undersökningsperioden.  
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Diagrammet ovan skildrar andelen ungdomar folkbokförda i kommunerna gentemot 
inrapporterade ungdomar som varit under det kommunala aktivitetsansvaret 
procentmässigt.  
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Avslutande kommentar  
 
Motivationscoachens arbete under andra halvåret 2020 samt första halvåret 2021. 
Utöver det administrativa arbetet med att kartlägga, registrera och dokumentera. Har 
uppföljningsarbetet i första hand bestått av att kontakta och följa upp de ungdomar som 
funnits i KAA:s bevakningsregister men även kontakter/uppföljningar av ungdomar 
utanför KAA har genomförts då skolorna bett om motivationscoachens stöd och hjälp i 
personliga möten. Kontakterna har skett antingen via brev och/eller telefon. Har inte 
kontakt nåtts så har upprepade försök genomförts både via brev som telefon i syfte för 
att få möjlighet till en personlig uppföljning. Förblir ungdomen fortfarande okänd för oss 
har vi skapat arbetsgrupper i de olika kommunerna. Där syftet är att ha ett 
informationsutbyte gällande hemkommunens ungdomar för att få kännedom kring vad de 
gör. Målsättningen är att få dem till någon form av sysselsättning för att leda dem tillbaks 
till studier. 

Detta upprepas från termin till termin tills ungdomen inte längre uppfyller kraven inom 
kommunala aktivitetsansvaret (enligt skollagen, 29 kap 9§).  

Vid kontakt har motivationscoachen erbjudit möten för stöd och framtidsplanering i första 
hand utanför skolans lokaler, studiebesök på utbildningar, hjälp med kontakt med 
Arbetsförmedlingen samt andra myndigheter, hjälp med ansökningar till utbildningar eller 
samtalskontakt tills man varit mogen att ta nästa steg mot utbildning eller arbete.  

Det som man inte hade kunnat förutse Covid 19 som förändrade förutsättningarna 
drastiskt med start våren 2020. Situationen att möta upp en ungdom man aldrig träffat 
digitalt är en svårighet och igen blir det tydligt att relationen är avgörande. Har man 
sedan dessutom inte någon möjlighet erbjuda lösningar i form av praktik, studiebesök 
eller annat är det en grannlaga uppgift att behålla ungdomen.  

Motivationscoachens arbetssätt har främst varit baserat på individnivå för att kunna nå 
varje deltagare och kunna arbeta utifrån individens förutsättningar och samtidigt kunna 
tillgodose individens önskemål/behov. Arbetssättet och metoderna har inneburit att öka 
medvetenheten om att elevens/ungdomens behov och förutsättningar främst har fått 
styra arbetet, oavsett diskrimineringsgrunder. En viktig faktor i arbetet har varit att stärka 
ungdomarnas involvering i arbetet, för att öka förutsättningarna att de exempelvis klara 
skolan. Genom att involvera eleverna/ungdomarna i arbetet har det inneburit att 
motivationscoachen har arbetat utifrån ett individcentrerat arbetsätt och 
lösningsfokuserat arbetssätt. 

Ett exempel kan vara att en elev har tappat motivationen för skolan och önskar istället 
praktik. Det har då inneburit en förändring av studieplan, där praktik har tillkommit 
eftersom eleven har haft önskemål om detta. Denna insats syftar till att eleven ska finna 
motivationen och känna meningsfullhet, en inre motivation som vårt arbete verkar för. 
Detta kan vara ett exempel där deltagarens behov och förutsättningar styr oavsett kön, 
etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsövergripande identitet, 
religion/trosuppfattning eller ålder. Det kan även handla om andra motiverande insatser 
så som studiebesök på olika skolor eller arbetsplatser för att öka motivationen, alla 
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deltagare ges samma möjlighet, men det är främst individens önskemål som styr 
insatserna/arbetssättet. 

Det är även viktigt att poängtera att arbetet med denna målgrupp tar lång tid att bygga 
upp, då många elever och ungdomar har många misslyckanden med sig och ofta en 
förlorad tro på sig själva. Därför har arbetets fokus inom vårt arbete varit individbaserat 
och arbetssättet har handlat mycket om nyckelbegreppen som exempelvis bemötande, 
flexibilitet, samarbete, uppföljningar och individcentrerat arbetssätt. Det är även viktigt att 
komma ihåg att de framsteg som är små för en annan kan vara jättestora för denna 
målgrupp, det är då viktigt att hela tiden motivera och stötta individen vid minsta lilla 
framsteg. De framsteg som denna målgrupp gör kan också vara svåra att mäta och se 
resultat på, då det oftast handlar om framsteg i form av självförtroende, självbild och tillit. 
Det är alltså viktigt att inte bara stirra sig blind på de statistiska resultaten, utan ha med 
sig att de ”mjuka värdena” är minst lika viktiga vid ett arbete med denna målgrupp. 

Vi jobbar ständigt med utveckling av relationer och samarbete med de aktörer som 
ungdomarna kan ha kontakt med. På initiativ av Kalmarsunds gymnasieförbund så pågår 
ett arbete med att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan förbundet och hemkommunen 
gällande det kommunala aktivitetsansvaret. En del av detta är att utveckla effektiva 
grupper med olika professioner för att få ett helhetsgrepp kring de ungdomar som ingår i 
det kommunala aktivitetsansvaret. Insatser ser olika ut från de olika kommunerna där vi 
försöker hitta nya aktörer som kan hitta nya aktiviteter för ungdomen. Under april 2020 
samordnades en heldag workshop av Kalmarsunds gymnasieförbund som utfördes av 
Skolverket med syfte om att utveckla KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan 
kommunerna. Under denna heldag var de flesta av våra medlemskommuner med och 
jobbade med aktivitetsansvaret. I samarbete med kommunikatören på Kalmarsunds 
gymnasieförbund har det tagits fram informationsmaterial som tas med när vi försöker 
etablera en kontakt med ungdomen. Materialet används även av våra samarbetspartners i 
kommunerna. 

ESF projektet Motivation leder till framgång avslutades i juni 2020 där mycket fokus har 
legat på att arbeta med metodutveckling både inom skolan och inom det kommunala 
aktivitetsansvaret. Gällande skola så har arbetsgrupper skapats gällande arbetet kring 
närvaro/frånvaro på introduktionsprogrammen vilket har lett till att det blivit ett 
utvecklingsspår för hela elevhälsoteamet på Lars Kaggskolan. Genom projektet så har 
det skapats möjlighet att arbeta fram ett nytt arbetssätt gällande kartläggning kring 
frånvaro på framförallt introduktionsprogrammen.  
I och med att det har skett en utökning med ytterligare en motivationscoach så har 
arbetet med KAA kunnat ske på ett annat och mer effektivt sätt. Arbetsuppgifter har 
kunnat delas upp mellan coacherna för att kunna jobba mer kvalitativt. Det har skett fler 
kontaktförsök med ungdomar vilket ökat antalet som vi kommit i kontakt med. En 
ytterligare positiv effekt med att vara en till är att arbetet med hemkommunerna har 
kunnat prioriteras på ett annat sätt vilket har lett till en ökning av insatser för de 
ungdomar som varit aktuella.  
Möjligheten att jobba förebyggande inne på skolorna har ökats vilket har gett positiva 
effekter genom att undvika avhopp/utskrivningar i vissa fall. 
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Bilaga 1 - Förklaringar av svarsalternativ 
 

1. Svarsalternativ för sysselsättningsvariablerna 
Förklaringar av svarsalternativen för sysselsättningsvariablerna ” huvudsakliga innehållet 
i den åtgärd inom kommunens aktivitetsansvar som ungdomen deltagit i” och 
”Sysselsättning efter avslutad åtgärd” utifrån Skolverkets instruktioner. 

Andra studier  
Inte introduktionsprogram eller nationella program i gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning, men t.ex.  

• Distansstudier (ej nationellt program eller motsvarande utbildning)  
• Grundläggande militär utbildning (GMU)  
• Privat utbildning som inte är yrkesutbildning 
• Yrkesutbildning inom offentlig sektor.  
 

Annan åtgärd  
Åtgärd som en ungdom deltagit i som inte ryms i något av de andra svarsalternativen 

Enstaka samtal  
Kan t.ex. vara enstaka  

• Kartläggningssamtal  
• Motiverande samtal  
• Studie- och yrkesvägledning av annan personal än en studie- och 
yrkesvägledare  
 

Förmedling av arbete eller söka jobb-aktiviteter  
T ex. hjälp att:  

• skriva CV  
• skriva personligt brev  
• söka praktikplats eller arbete  

 

Studier på introduktionsprogram 
• Ungdomen studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. 

Praktik  
Gäller inte praktik inom ramen för gymnasieskolan  

Regelbundna samtal  
Flera inplanerade samtal med ungdomen, t.ex.  

• Kartläggningssamtal  
• Motiverande samtal 
• Studie- och yrkesvägledning av annan personal än en studie- och 
yrkesvägledare 
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Studiebesök  
Kommunen ordnar studiebesök på exempelvis en gymnasieskola, en folkhögskola, 
Komvux eller på en arbetsplats. 

Studier inom kommunal vuxenutbildning (Komvux)  
• Grundläggande nivå  
• Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (tidigare benämnt SFI)  
• Orienteringskurs Ungdomar som läser på gymnasial nivå på Komvux omfattas 
inte av aktivitetsansvaret och ska inte rapporteras alternativt avregistreras med 
koden StNat (studier på ett nationellt program eller motsvarande). 
 

Studier på folkhögskola  
Ni kan använda koden om ungdomen påbörjar studier på folkhögskola som ett resultat 
av de åtgärder som ungdomen deltagit i. Koden gäller alla folkhögskolestudier utom 
allmän kurs på gymnasial nivå, dvs.  

• Allmän kurs på grundläggande nivå 
• Övriga kurser på folkhögskola 
 

Subventionerad anställning  
Tidsbegränsad anställning som genomförs med stöd från kommunen. 

Studie- och yrkesvägledning  
 
Komb Kombination av åtgärder  
kan innehålla kombinationer av ovanstående alternativ. 

 

2. Sysselsättning efter åtgärd avser ungdomens sysselsättning vid tidpunkten när 
åtgärden har avslutats. Sysselsättning efter åtgärd kan inte ha samma innehåll som 
åtgärden. 

Andra studier  
Hit räknas inte introduktionsprogram eller nationellt program i gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning men t.ex.  
Körkortsteori  

• ”Prova på kurser” på gymnasieskolan.  
 

I åtgärd via annan aktör  
Åtgärd genom annan aktör t.ex.  

• Arbetsförmedlingen (t.ex. arbetsmarknadsutbildning och studiemotiverande 
folkhögskolekurs (SMF-kurs))  
• Försäkringskassan  
• Socialtjänsten/socialförvaltningen  
• Sjukvården  
• Samordningsförbund  
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Annan sysselsättning  
Nedan finns exempel när ni kan använda koden. 
Elitidrottssatsning utan avlönad anställning  

• Föräldraledighet 
• Volontär i Sverige 
 

Arbete  
Avlönad anställning som t.ex. tillsvidareanställning, provanställning, visstidsanställning 
och timanställning och minst en timme arbete per vecka i snitt.  

Egenföretagare dvs. ungdomar med egenregistrerat företag och F-skattsedel. 
Elitidrottsatsande ungdom med avlönad anställning 

Ingen sysselsättning  
Koden används när ni har fått kännedom om ungdomens sysselsättning och ungdomen 
inte har någon av de andra sysselsättningarna. Det kan t.ex. vara 

• Arbetssökande utan åtgärd via Arbetsförmedlingen  
• Ungdomar som har hoppat av från nationella program i gymnasieskola eller i 
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning och inte har någon 
sysselsättning  
• Ungdomar som sökt utbildning men inte blivit antagna  
• Ungdomar som väntar på att påbörja utbildning  
• Ungdomar som inte sökt utbildning och inte har någon annan sysselsättning 

 

Studier på introduktionsprogram 
• Ungdomen studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. 

Studier inom kommunal vuxenutbildning (Komvux)  
• Grundläggande nivå 
• Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (tidigare benämnt SFI)  
• Orienteringskurs Ungdomar som läser på gymnasial nivå på Komvux omfattas 
inte av aktivitetsansvaret och ska inte rapporteras alternativt avregistreras med 
koden StNat (studier på ett nationellt program eller motsvarande).  

 

Studier på folkhögskola  
Ni kan använda koden om ungdomen påbörjar studier på folkhögskola som ett resultat 
av de åtgärder som ungdomen deltagit i. Koden gäller alla folkhögskolestudier utom 
allmän kurs på gymnasial nivå, dvs.  

• Allmän kurs på grundläggande nivå 
• Övriga kurser på folkhögskola 

 

Studier på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller 
motsvarande utbildning.  
Koden används endast som svarsalternativ till insamlingsvariablerna ”sysselsättning 
efter avslutad åtgärd” och ”orsak till att aktivitetsansvaret har upphört”. Den finns inte 
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som svarsalternativ för insamlingsvariablerna ”sysselsättning vid registrering” och 
”sysselsättning innan åtgärd” eftersom ungdomar som genomför utbildning på nationella 
program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning inte 
omfattas av aktivitetsansvaret. 

Utlandsvistelse, ej studier  
Exempel när ni kan använda koden.  

• Aupair 
•  Utlandsvistelse (ej studier) 
• Volontär utomlands  
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