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Information om
Skolverkets allmänna råd med kommentarer kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
Det här bladet kompletterar Skolverkets allmänna råd med kommentarer om kommunernas
aktivitetsansvar för ungdomar. Kompletteringarna görs med anledning av ändringar och
förtydliganden i 29 kap. 9 § skollagen (2010:800) som träder i kraft den 1 juli 2018.
Skolverkets bedömning är att de allmänna råden med kommentarer är tillämpbara trots
dessa ändringar. Det som utgår och ersätts av detta informationsblad är det inledande
avsnittet på sidorna 13–19 som bland annat beskriver kommunernas aktivitetsansvar, vilka
som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret samt en kommentardel om introduktions
programmen på sidan 30.
Konsekvenserna av ändringarna i lagen innebär att kommunernas aktivitetsansvar;
• inte ska omfatta ungdomar som går ett introduktionsprogram.
• ska omfatta ungdomar som har folkbokförts vid en ålder då de inte har skolplikt om de
uppfyller övriga kriterier.
och förtydligar att kommunernas aktivitetsansvar;
• inte ska omfatta ungdomar som har en gymnasieexamen, vilket innebär att ungdomar
med studiebevis ska omfattas.
• inte ska omfatta ungdomar med gymnasiesärskolebevis.
• inte ska omfatta ungdomar som har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan
eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat vilket enligt förarbetena kan inkludera
elever med avlagd International Baccalaureate (IB), gymnasieutbildning utomlands med
avlagd examen samt folkhögskola med intyg om grundläggande behörighet till högskola
eller yrkeshögskola.1
Vänd på bladet för att se förändringarna i lagtexten.

1

Prop. 2017/18:183, En gymnasieutbildning för alla, sid. 82.

Förändringarna i lagtexten
Ändringarna i lagtexten är märkta med kursiv stil.
29 kap 9 § skollagen
En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i
kommunen är sysselsatta som
1. inte har fyllt 20 år,
2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har
skolplikt,
3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande
utbildning,
4. inte har en gymnasieexamen,
5. inte har ett gymnasiesärskolebevis, och
6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt
resultat
Hemkommunen ska erbjuda de ungdomar som avses i första stycket 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 avses i 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 första - tredje styckena.

