Registrering av ungdomar inom det kommunala
aktivitetsansvaret
Kommunerna i Sverige ska från och med den 1 januari 2015 föra ett register över
de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.
I regleringsbrevet för 2014 fick Skolverket bland annat i uppdrag att utveckla en
modell för nationell uppföljning av de ungdomar som omfattas av informationsansvaret (från den 1 januari 2015 benämnt aktivitetsansvaret) i syfte att förbättra kunskapen om dessa.
Skolverket kommer att två gånger per år begära in uppgifter från kommunerna om
de registrerade ungdomarna. Dessa uppgifter ska ingå som en del i Skolverkets
uppföljningssystem.
Insamling av uppgifter om de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret kommer att ske via Statistiska centralbyrån (SCB). På SCBs hemsida
www.scb.se/aktivitetsansvar kommer inom kort att finnas mer information om
hur kommunerna ska lämna uppgifter om de ungdomar som omfattas av ansvaret.
Den nationella insamlingen för aktivetsansvaret kommer i stora drag innebära att
följande uppgifter samlas in från samtliga kommuner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Personnummer på ungdomen som omfattas av aktivitetsansvaret
Datum då ungdomen registreras inom aktivitetsansvaret
Åtgärder som kommunen genomför för ungdomen
Datum då åtgärd inleds samt avslutas
Orsaken till att åtgärden avslutades
Sysselsättning före och efter ungdomen deltagit i åtgärd
Anledning till att ungdomen avregistreras från aktivitetsansvaret
Datum då ungdomen avregistreras från aktivitetsansvaret

SCB kommer att tillhandahålla en excelmall för kommunerna där ovanstående
uppgifter finns angivna med definitioner och kodsättning. Insamlingen av uppgifter
ska fortlöpande ske halvårsvis. Den första insamlingen ska ske den 1 juli 2015 och
spegla tidsperioden den 1 januari 2015 till och med den 30 juni 2015.
De ungdomar som går på ett introduktionsprogram ska omfattas av aktivitetsansvaret. Ett introduktionsprogram kan inte likställas med ett nationellt program eller
motsvarande (29 kap. 9§, Skollagen (2010:800)), vilket gör att ungdomarna på introduktionsprogram ska registreras inom ramen för aktivitetsansvaret.

