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Redovisning av kommunernas aktivitetsansvar
under andra halvåret 2015
Inledning
Skolverket samlar, sedan 1 januari 2015, halvårsvis in uppgifter från kommunerna
för uppföljning och utvärdering av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
(forts: aktivitetsansvaret).1 Den här rapporten redovisar resultaten från andra
insamlingen (för perioden 1 juli – 31 december 2015). En första insamling
genomfördes för perioden 1 januari – 30 juni 2015. Uppgifterna som lämnades då
var bristfälliga och därmed togs ingen nationell statistisk fram.2 Inte heller i den
här redovisningen presenteras någon nationell statistik då uppgifterna som
inkommit är bristfälliga. Liksom tidigare redovisning av aktivitetsansvaret,
fokuserar istället den här rapporten på de brister Skolverket har kunnat identifiera i
kommunernas rapportering av aktivitetsansvaret. Resultaten jämförs
genomgående, i de fall det är möjligt, med resultaten från höstens uppföljning.
Syftet med att synliggöra bristerna i kommunernas rapportering är att förbättra
kvaliteten på kommande rapporteringar.
Aktivitetsansvaret innebär att en hemkommun ska hålla sig informerad om hur
ungdomarna i kommunen som omfattas av aktivitetsansvaret är sysselsatta.
Aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men ännu
inte fyllt 20 år och som inte genomför, eller har fullföljt utbildning på nationella
program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
Hemkommunerna ska även erbjuda dessa ungdomar individuella åtgärder som
syftar till att motivera ungdomen att påbörja, eller återuppta, en utbildning. Vidare
ska kommunerna dokumentera sina insatser och föra ett register över de
ungdomar som omfattas.3 Bakgrunden till uppdraget är delbetänkandet Ungdomar
utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun.4
I regleringsbrevet för 2014 fick Skolverket i uppdrag att ta fram en modell för
nationell uppföljning av ungdomarna som omfattas av informationsansvaret (vilket
föregick aktivitetsansvaret). En delrapport där arbetet med uppdraget redovisas
lämnades till regeringen i december 2014.5 I regleringsbrevet för 2015 fick
Skolverket ett fortsatt uppdrag att ta fram register och statistik inom ramen för
1

SKOLFS 2015:28, Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter för uppföljning och
utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret.
2 Skolverket (2015), Redovisning av uppdrag om en modell för nationell uppföljning av
kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar år 2015.
3 SFS 2010:800, 26 kap. 9§ Skollagen.
4 SOU 2013:13. Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun,
delbetänkande.
5 Skolverket (2015), Delredovisning av uppdrag om kommunala informations-/aktivitetsansvaret.
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aktivitetsansvaret. Redovisningen av uppdraget lämnades till regeringen i oktober
2015.6 Under 2015 tog Skolverket även fram allmänna råd för kommunernas
aktivitetsansvar.7 De allmänna råden publicerades i januari 2016 och i samband
med det hölls en implementeringskonferens för kommunerna. Enligt
regleringsbrevet för 2015 ska skolverket fortsättningsvis årligen i samband med
årsredovisningen redovisa sina insatser inom aktivitetsansvaret.
Under följande rubriker beskrivs hur många kommuner som har lämnat uppgifter
till Skolverket och de brister som Skolverket har identifierat bland de uppgifter
som har rapporterat in.8 Bristerna har identifierats genom att uppgifterna har
samkörts med information i elev- och folkbokföringsregister.9 Bristerna handlar
främst om att en del ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret inte har
rapporterats in till Skolverket, samt att en del ungdomar som inte omfattas av
aktivitetsansvaret har rapporterats in. Det är inte möjligt att ta fram exakta siffror
över hur stora grupperna är som rapporterats fastän de inte omfattas av
aktivitetsansvaret, och vice versa. Skolverkets tillgång till uppgifter om
ungdomarna tillåter endast att vissa uppgifter tas fram, som till exempel hur många
av de som erhöll ett studiebevis vårterminen 2015 som inte har rapporterats in.
Ungdomar som erhållit ett studiebevis längre tillbaka i tiden kan ha studerat vidare
på gymnasienivå på Komvux eller folkhögskola och därmed inte längre vara
aktuella för aktivitetsansvaret och om detta har Skolverket inga uppgifter. Siffrorna
som presenteras ger dock en indikation på hur stora grupperna är som felaktigt
utelämnas, respektive inkluderas, i rapporteringen av aktivitetsansvaret.

6

Skolverket (2015), Redovisning av uppdrag om en modell för nationell uppföljning av
kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar år 2015.
7 Skolverket (2016), Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, Skolverkets allmänna råd med
kommentarer.
8 I redovisningen av ungdomar som läser på introduktionsprogram, och ungdomar som avslutat
gymnasieskolan med studiebevis, och som inte har rapporterats är även ungdomar som är
folkbokförda i de två kommuner som inte har lämnat några uppgifter till Skolverket inkluderade.
9 Följande redovisning av de olika grupperna som har/inte har rapporterats fast de borde/inte
borde ha rapporterats är förutsatt att alla andra kriterier för att ingå i aktivitetsansvaret är uppfyllda
(under 20 år, fullföljt grundskola, etc.). Till exempel redovisas andel ungdomar med studiebevis
som har utlämnats från rapportering givet att de är under 20 år, folkbokförda i Sverige, samt inte
studerar eller har examensbevis från nationellt program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller
motsvarande utbildning.
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1. Antal kommuner som har lämnat uppgifter
Totalt 288 av 290 kommuner har lämnat uppgifter om aktivitetsansvaret för
mätperioden 1 juli – 31 december 2015 till Skolverket. Rapporteringen omfattar
83 548 individer, varav 47 123 (56,4 procent) är män och 36 425 (43,6 procent) är
kvinnor. Utav dessa så registrerades 33 428 (40,0 procent) ungdomar under första
halvåret 2015. Övriga 50 120 (60,0 procent) registrerades under andra halvåret
2015. Vid föregående insamling lämnade 269 kommuner (ett bortfall på 21
kommuner) in uppgifter om aktivitetsansvaret och 55 645 individer omfattades då
av rapporteringen. Antal kommuner som lämnar uppgifter till Skolverket har
således förbättrats avsevärt. De två kommuner som inte har lämnat några uppgifter
till Skolverket uppger att de på grund av bristande dokumentation av sin
verksamhet har svårt att lämna vidare uppgifter. En av dessa kommuner lämnade
uppgifter vid föregående mätperiod.

2. Rapporterade ungdomar som inte omfattas av
aktivitetsansvaret
2.1. Ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige
För att omfattas av aktivitetsansvaret måste ungdomen vara folkbokförd i Sverige.
Trots kravet på folkbokföring har 959 ungdomar utan svenskt personnummer
rapporterats till Skolverket.10 Föregående uppföljning av aktivitetsansvaret
redovisade inte antalet ej folkbokförda ungdomar som rapporterats, därför
presenteras ingen jämförelse här.
2.2. Ungdomar över 20-års ålder
Ungdomar som har fyllt 20 år omfattas inte av aktivitetsansvaret, och i de fall
ungdomen har varit del av aktivitetsansvaret ska han eller hon avregistreras vid 20års ålder. Skolverket uppföljning visar dock att totalt 9 674 ungdomar fyllde 20 år
under mätperioden, och av dessa förblev 14 procent (1 352) registrerade i
aktivitetsansvaret efter att de fyllt år. Totalt 898 (9,3 procent) av ungdomarna över
20 år avregistrerades dagen efter att de fyllt år eller senare, och 457 (4,7 procent)
avregistrerades inte alls. Dessutom fanns 443 ungdomar som fyllt 20 år under
föregående mätperiod fortfarande registrerade i aktivitetsansvaret under aktuell
mätperiod, av dessa avregistrerades 404 under mätperioden och 39 förblev
registrerade.
Föregående mätperiod fyllde 7 841 ungdomar 20 år under mätperioden. Av dessa
ungdomar förblev 22 procent (1 725) registrerade i aktivitetsansvaret. Totalt
avregistrerades 13 procent (1 019) efter 20-årsdagen, och 9 procent (706)

10

Mättillfälle för folkbokföringsuppgifter är 30 juni och 31 december. Det kan finnas ungdomar
som har skyddat personnummer bland dem utan svenskt personnummer. En majoritet av
ungdomarna utan svenskt personnummer är dock ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige.
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avregistrerades inte alls. Sammantaget är det således en lägre andel 20-åringar som
registrerats i aktivitetsansvaret aktuell mätperiod jämfört med föregående.
2.3. Ungdomar utan fullgjord skolplikt
Ungdomar som inte har fullgjord skolplikt ska inte registreras i aktivitetsansvaret.
Under den aktuella mätperioden rapporterades dock 2 282 av 103 405 (2,2
procent) elever som var inskrivna i årskurs 9 i grundskolan 15 oktober 2015.11 En
möjlig förklaring är att en del kommuner per automatik registrerar ungdomar det
år de fyller 16 år. Det kan dock finnas flera förklaringar till att grundskoleelever
registreras i aktivitetsansvaret, om antalet rapporterade grundskoleelever kommer
att minska framöver återstår därför att se.
Av de grundskoleelever som rapporterats avregistrerades 53 ungdomar på grund
av att de inte längre var folkbokförda i kommunen, eller på grund av att de
påbörjat studier i gymnasieskolan. Resterande elever förblev registrerade i
aktivitetsansvaret. Föregående mätperiod rapporterades 1 674 (1,7 procent) elever i
årskurs 9. Andelen grundskoleelever som rapporteras har därmed ökat.
En anledning till att en del grundskoleelever förblivit registrerade i
aktivitetsansvaret kan vara att kommunerna har haft möjlighet att ange studier
inom obligatorisk skolform som sysselsättning vid registrering under mätperioden.
Detta alternativ är borttaget från och med mätperioden som började 1 januari
2016.
2.4. Ungdomar med gymnasieexamen
Totalt 75 381 elever erhöll en gymnasieexamen eller ett IB diplom vårterminen
2015, och av dessa rapporterades 5 734 (7,6 procent) ungdomar. Föregående
mätperiod rapporterades 5,5 procent (4 097) av eleverna som avslutade
gymnasieskolan med en examen vårterminen 2014. Andelen ungdomar med
gymnasieexamen som rapporteras har därmed ökat. Under den aktuella
mätperioden avregistrerades många av dessa ungdomar som registrerats i
aktivitetsansvaret, och den vanligaste orsaken som anges är att ungdomen har
gymnasieexamen (i 73,8 procent av fallen anges denna orsak). Dessa ungdomar
borde dock inte finnas med i rapporteringen till Skolverket eftersom de
ursprungligen inte omfattades av kommunernas aktivitetsansvar.

3. Ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret
och borde ha rapporterats
3.1. Ungdomar som inte påbörjat gymnasiestudier
Ungdomar som inte läser vidare på gymnasieskolan efter fullföljd
grundskoleutbildning ska registreras i aktivitetsansvaret. Totalt 1 350 elever som
11 De elever utan fullgjord skolplikt som registrerats i aktivitetsansvaret går inte nödvändigtvis i
årskurs 9, Skolverket saknar uppgift om årskurs för dessa ungdomar, men det är troligt att det är
elever i slutet av sin utbildning och därför jämförs gruppen här med totala antalet elever i årskurs 9.

2016-07-07
4 (7)

Skolverket

avslutade grundskolan med fullgjord skolplikt vårterminen 2015 var inte inskrivna i
gymnasieskolan i oktober samma år. Av dessa ungdomar rapporterades 839 (62,1
procent) ungdomar till Skolverket. En del av ungdomarna (849) sökte och blev
antagna till gymnasieskolan hösten 2015, men var inte inskrivna i gymnasieskolan i
oktober samma år. Av dessa rapporterades 491 (57,8 procent) ungdomar.
Föregående uppföljning av aktivitetsansvaret redovisade inte de ungdomar som
inte läste vidare på gymnasieskolan, därför presenteras ingen jämförelse här.
3.2. Ungdomar på gymnasieskolans introduktionsprogram
Totalt 34 135 ungdomar, som uppfyller kriterierna för att omfattas av
aktivitetsansvaret, var inskrivna på ett av gymnasieskolans introduktionsprogram
höstterminen 2015.12 Kommunerna rapporterade 24 618 (72,1 procent) av dessa
ungdomar, 27,9 procent (9 517) av ungdomarna som läste på ett
introduktionsprogram rapporterades således inte. Vid föregående mätperiod
rapporterade kommunerna 63,5 procent (20 113) av ungdomarna på
introduktionsprogram, vilket innebär att andelen som rapporterats har ökat
något.13
3.3. Ungdomarna med studiebevis
Vårterminen 2015 avslutade 11 679 ungdomar, som uppfyller kriterierna för att
omfattas av aktivitetsansvaret, gymnasieskolan med studiebevis, och av dessa
rapporterades 7 565 (64,8 procent) ungdomar. Det senare innebär att 4 114 (35,2
procent) ungdomar inte rapporterades. Av de ungdomar som rapporterades, var
det 264 ungdomar som registrerades i aktivitetsansvaret innan den 1 juni 2015, det
vill säga innan de hade avslutat sina studier.
Sammantaget rapporterade 70 kommuner inte någon av kommunens ungdomar
som avslutade gymnasieskolan med studiebevis vårterminen 2015.14 Föregående
mätperiod var det 92 kommuner som inte rapporterade någon av de ungdomar
som avslutade gymnasieskolan med studiebevis vårterminen 2014.15 Även om
resultaten har förbättrats något sett till antalet kommuner som inkluderar
ungdomar med studiebevis i aktivitetsansvaret, är det en betydande del av

12

Mättillfälle är 15 oktober.
Vid föregående uppföljning av aktivitetsansvaret jämförde Skolverket kommunernas uppgifter
om aktivitetsansvaret med elevuppgifter som samlats in oktober 2014 och därför var de siffror som
redovisades en uppskattning av hur många ungdomar som ingick i aktivitetsansvaret (eftersom
ungdomens sysselsättning kunde ha förändrats mellan mättillfället för elevuppgiften och
mätperioden för aktivitetsansvaret som var 1 januari – 30 juni 2015). Detta bör hållas i åtanke vid
tolkning av jämförelserna mellan föregående och aktuell uppföljning av aktivitetsansvaret.
14 Exklusive de två kommuner som inte har lämnat in några uppgifter om aktivitetsansvaret till
Skolverket.
15
Eftersom föregående mätperiod sträckte sig från 1 januari till 31 juni 2015, kan en del av de
ungdomar som avslutat gymnasieskolan med studiebevis vårterminen 2014 ha fortsatt sina studier
på ett nationellt program, därmed presenterades inga andelar i föregående redovisning.
13
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kommunerna som inte rapporterar ungdomar med studiebevis. Det är också en
större andel ungdomar med studiebevis som inte rapporteras.

4. Datum och logiska samband
Vid föregående uppföljning av aktivitetsansvaret fick Skolverket in uppgifter från
kommunerna som innehöll felaktigheter beträffande datum och andra uppgifter.
Vad gäller datum angav till exempel en del kommuner ett datum för registrering i
aktivitetsansvaret som var senare än vad mätperioden tillät, ett datum för när en
åtgärd avslutades som var senare än vad mätperioden tillät, ett datum för när en
åtgärd startade som var senare än datum för när en åtgärd avslutades, och ett
datum för registrering som var senare, eller sammanföll med, datum för
avregistrering.
Vad gäller sysselsättnings- och åtgärdsuppgifter angav en del kommuner datum då
åtgärd avslutats och/eller orsak till att åtgärd avslutats men inte vad det var för
huvudsakligt innehåll i åtgärden och/eller vilket datum åtgärden startade. En del
rapporterade sysselsättning innan och efter åtgärd, men ingen åtgärd (innehåll och
datum). Vidare angav en del kommuner åtgärder som genomförda även då datum
för när åtgärderna skulle vara slut ännu inte passerat.
Under den aktuella mätperioden har det i stort sett inte varit möjligt för
kommunerna att lämna ovanstående typen av felaktiga uppgifter då datum- och
sambandskontroller har lagts in i inläsningsverktyget hos Statistiska centralbyrån
som sköter insamlingen åt Skolverket. Det finns dock en kommun som har angett
samma datum i alla kolumner för alla kommunens registrerade ungdomar, och
även några kommuner som har angett samma datum för registrering som datum
för avregistrering. Möjligtvis har dessa kommuner haft problem med att ta bort
individer som felaktigt registrerats i aktivitetsansvaret ur sina system och löst
problemet genom att avregistrera dem på samma datum som de registrerats. Det
finns även några kommuner som har angett att ungdomen är sysselsatt i ny åtgärd
efter avslutad åtgärd, men inte angett någon ny åtgärd och/eller sedan avregistrerat
ungdomen. Slutligen finns det några kommuner som, möjligtvis på grund av fel i
de egna systemen, avregistrerat ungdomar som därpå registrerats på nytt flera
dagar i följd.
Vid förra insamlingstillfället fick Skolverket även in ett större antal dubbletter från
kommunerna, totalt 14 706 stycken. Dubbletterna uppstod bland annat som en
konsekvens av att olika kommuner registrerat samma individ, en kommun
registrerade individen på flera rader utan att ytterligare information tillfördes, och
att individer registrerades flera gånger med olika registreringsdatum. Vid det
aktuella insamlingstillfället har Skolverket fått in 978 dubbletter, och det har främst
rört sig om ungdomar som har fått olika registreringsdatum i aktivitetsansvaret
men inget avregistreringsdatum däremellan. Sammantaget innebär resultaten att
antalet dubbletter har minskat.
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Sammanfattning och slutsats
Skolverket har följt upp kommunernas aktivitetsansvar under mätperioden 1 juli –
31 december 2015. Denna uppföljning omfattar uppgifter som rapporterades till
Skolverket innan de allmänna råden för kommunernas aktivitetsansvar
publicerades och implementeringskonferensen ägde rum. Kommunerna hade
därmed inte det stöd de har idag när de rapporterade in uppgifterna, vilket kan
förklara en del av de brister som går att finna i uppgifterna som lämnats.
Det är fler kommuner än tidigare som har rapporterat in uppgifter till Skolverket
vid detta insamlingstillfälle. Vid föregående insamlingstillfälle uteblev 21
kommuner med att lämna uppgifter till Skolverket, medan enbart två kommuner
uteblev med uppgifter vid det aktuella insamlingstillfället. Delvis på grund av det
ökade antalet kommuner som inkommit med uppgifter har antalet rapporterade
ungdomar i aktivitetsansvaret stigit avsevärt.
En del ungdomar som inte omfattas av aktivitetsansvaret har dock rapporterats av
kommunerna. Det handlar bland annat om ungdomar som har fyllt 20 år, ej
folkbokförda ungdomar, ungdomar som saknar grundskoleutbildning och
ungdomar med gymnasieexamen. Andelen ungdomar i aktivitetsansvaret som har
fyllt 20 år har dock minskat mellan mätperioderna, liksom andelen ungdomar som
inte avregistreras ur aktivitetsansvaret trots att de fyllt 20 år. Andelen
grundskoleelever som rapporterats har ökat marginellt mellan mätperioderna.
Även andelen ungdomar med gymnasieexamen som rapporterats har ökat mellan
insamlingstillfällena.
Vidare finns det en del ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret som inte har
rapporterats, till exempel ungdomar som inte påbörjat ett nationellt program i
gymnasieskolan, ungdomar som läser på ett introduktionsprogram och ungdomar
som avslutat gymnasieskolan med ett studiebevis. Uppföljningen visar att närmare
40 procent av ungdomarna som inte gick vidare till ett nationellt program i
gymnasieskolan, efter att ha fullföljt grundskolan vårterminen 2015, inte
rapporterats till Skolverket. Dessutom finns det en mindre andel av eleverna på
introduktionsprogrammen hötterminen 2015 som inte har rapporterats. Därutöver
var runt en tredjedel av ungdomarna som avslutade gymnasieskolan med ett
studiebevis vårterminen 2015 inte med i kommunernas rapportering. En
jämförelse mellan mätperioderna visar dock att allt fler kommuner rapporterar in
den här gruppen av ungdomar. Under föregående mätperiod hade 92 kommuner
inte rapporterat någon av kommunens ungdomar med studiebevis, jämfört med 70
kommuner under aktuell mätperiod.
Baserat på Skolverkets jämförelser av uppgifter har kommunerna rapporterat 16
441 ungdomar som inte omfattas av aktivitetsansvaret, samt missat att rapportera
14 873 ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Bilaga 1 visar de
felrapporteringar som Skolverket har kunnat identifiera. Skolverket kommer
fortsätta arbetet med att informera kommunerna om vilken målgrupp som ingår i
aktivitetsansvaret. I juni 2016 gick Skolverket ut med riktade brev till kommunerna
för att uppmärksamma dem på den egna kommunens felrapporteringar. Bilaga 2
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visar ett exempel på de brev som skickades ut. Skolverket kommer också ha en
fortsatt dialog med kommunernas systemleverantörer för att komma till rätta med
eventuella felrapporteringar relaterade till fel i kommunernas egna system. Brister
relaterade till datum och logiska samband har minskat. En del problem kvarstår
dock och Skolverket kommer, i samarbete med Statistiska centralbyrån, fortsätta
arbetet med att åtgärda dessa.

Bilaga 1 Felrapportering

Folkbokförd i Sverige

Fråga att besvara

Ja

Gå vidare till nästa
fråga

Fyllt 20 år?

Ja

Felaktigt
rapporterade

Nej=959

439 ungdomar som registrerades första halvåret 2015 men som fyllde 20
år under första halvåret 2015 finns kvar för andra halvåret 2015. Fjorton
ungdomar registrerades andra halvåret 2015 trots att de hade fyllt 20 år.
Två av dessa ungdomar var dock rätt rapporterade men efter
avregistrering blev de registrerade på nytt efter att de hade fyllt 20 år. Så
451 (439+12) ungdomar som fyllt 20 år skulle aldrig ha rapporterats.

Nej=451

*

Fullgjord skolplikt?

Skulle ha
rapporterats

**

Ja

Totalt rapporterade kommunerna 16 441
ungdomar som inte omfattas av
aktivitetsansvaret. Dessutom missade
kommunerna att rapportera 14 873
ungdomar som omfattas av
aktivitetsansvaret.

Nej=2282

959 ungdomar utan svenskt personnummer rapporterades.

2 282 ungdomar som inte har fullgjort skolplikten rapporterades.

Övergång till ett nationellt program i gymnasieskolan eller ett nationellt program i
gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning?

Nej

Ja

Introduktionsprogram i
gymnasieskolan=9517

Status?

Fullgjort skolplikten juni 2015 men går inte i
gymnasieskolan 15 oktober 2015. Utav 1350
ungdomar så har 511 inte blivit registrerade.

Avbrutit utbildning=597****

Genomför utbildning

Slutförd utbildning

Hur är utbildningen slutförd?

Var?

Avbrutit introduktionsprogram=134*****

***** Ungdomar födda 1998-2000 som fullgjort skolplikten juni 2014
eller tidigare och som gick på ett introduktionsprogram samma år
som de fullgjorde skolplikten men som inte har slutfört utbildningen
och som inte studerar på gymnasieskolan den 15 oktober 2015.

**** Ungdomar födda 1998-2000 som fullgjort skolplikten
juni 2014 eller tidigare och som gick på ett nationellt
program samma år som de fullgjorde skolplikten men som
inte har slutfört utbildningen och som inte går på ett
nationellt program den 15 oktober 2015.

Studiebevis=4114***

*** juni 2015

Fullföljd utbildning 2012-2015

IB diplom=336

Gymnasieexamen=6679

** 5819 ungdomar som fullgjort skolplikten juni 2014 eller tidigare och var
antagna till ett nationellt program och gick på ett nationellt program den 15
oktober 2015. Utav dessa så har 4 172 registrerats med koden okänd varav
3 545 har avregistrerats med koden gymnasiestudier.

Gymnasieskola

Nationellt program

1562*

4172**

* 1 562 ungdomar
fullgjorde skolplikten
juni 2015, var antagna
till ett nationellt
program, gick på ett
nationellt program den
15 oktober 2015 och
har registreringsdatum
15 oktober 2015 eller
tidigare. 1 391 har
registrerats med koden
okänd eller obligatorisk
skolform. Utav dessa
har 1283 avregistrerats
med koden
gymnasiestudier.

Bilaga 2 Exempel på brev till kommuner

Brister i rapportering av ungdomar inom det
kommunala aktivitetsansvaret
Skolverket har gjort en kvalitetsgranskning av de uppgifter som er kommun
rapporterade för andra halvåret 2015. Granskningen har utförts genom att
Skolverket bl.a. har jämfört era uppgifter med register över ungdomar som:
•

•
•

den 15 oktober 2015 var inskrivna
o i grundskolan
o på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan
o på ett nationellt program i gymnasieskolan
tagit en gymnasieexamen eller ett IB diplom våren 2012-2015
slutfört gymnasieskolan med ett studiebevis eller ett IB certifikat våren 2015

Skolverket vill med detta brev informera om några brister som gäller er kommun.
Syftet är att 1) förbättra kvaliteten på de insamlade uppgifterna så att Skolverket på
sikt kan publicera nationell statistik över aktivitetsansvaret, 2) säkerställa att
kommunerna rapporterar alla ungdomar som omfattas av aktivitetetsansvaret, och
3) färre ungdomar rapporteras felaktigt.
Har ni redan åtgärdat bristerna kan ni bortse från detta brev. I annat fall vill vi att ni
för andra halvåret 2016 vidtar åtgärder för att avhjälpa de brister som finns,
antingen själva eller tillsammans med eventuell systemleverantör. Ni behöver inte
vidta åtgärder inför rapporteringen av första halvåret 2016.
Ni har rapporterat följande ungdomar som inte omfattas av
aktivitetsansvaret
• ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige
• ungdomar som inte har fullgjort skolplikten och som gick i grundskolan
den 15 oktober 2015
• ungdomar som 2015 har gjort en övergång från grundskolan till ett
nationellt program i gymnasieskolan
• ungdomar som har en gymnasieexamen eller ett IB diplom
Ni har inte rapporterat samtliga av följande ungdomar som omfattas av
aktivitetsansvaret
• ungdomar som fullgjort sin skolplikt 2015 men som inte gjort en övergång
från grundskolan till gymnasieskolan
• ungdomar som gick på ett introduktionsprogram den 15 oktober 2015
• ungdomar som erhöll ett studiebevis eller ett IB certifikat våren 2015
Andra brister
• Ni har missat att avregistrera ungdomar som fyllt 20 år
I instruktionerna för aktivitetsansvarets uppgiftsinsamling kan ni läsa mer om vilka
grupper som omfattas av aktivitetsansvaret. Instruktionerna har förtydligats för att

underlätta er rapportering och för att få kommunerna att rapportera mer lika. För
andra halvåret 2016 vill vi att ni rapporterar enligt de nya instruktionerna som vi
bifogar i brevet. De finns även att hämta på www.scb.se/aktivitetsansvar.
Sedan hösten 2015 har kommunerna möjlighet att hämta uppgifter från
betygsdatabasen BEDA som förvaltas av Universitets- och högskolerådet (UHR).
Kommunerna kan därmed få tillgång till information om vilka ungdomar som har
ett examensbevis/slutbetyg. Vi bifogar ett informationsbrev från UHR ifall ni ännu
inte har utnyttjat möjligheten och vill veta mer.
Ni är välkomna att kontakta Skolverket om ni har några frågor.
Med vänliga hälsningar,
Kristina Klerdal
Kristina.klerdal@skolverket.se
Tel. 08-5273 3138

Karin Darin
Karin.darin@skolverket.se
Tel. 08-5273 3611

