
Uppgifter till det kommunala aktivitetsansvaret 
Med anledning av det kommunala aktivitetsansvaret är vi beroende av information kring våra 
gymnasieelever och folkhögskoleelever.  
Från och med den 1 januari 2015 ska kommunerna samla in uppgifter om och föra register över de 
ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Statistiska centralbyrån (SCB) har fått 
i uppdrag av Skolverket att samla in uppgifter från kommunerna till en undersökning av 
kommunernas aktivitetsansvar.  
Det är en totalundersökning där samtliga kommuner ingår. Rapporteringen till SCB görs halvårsvis 
och baseras på var ungdomen är folkbokförd.  
För att vi ska ha möjlighet att fullgöra vår skyldighet att lämna uppgifter är vi beroende av att ni 
uppdaterar oss och sänder oss information om de ungdomar som går hos er. Denna blankett skickas 
därför till alla skolor med elever (16-20 år) folkbokförda i våra respektive kommuner. Informationen 
lämnas vid varje termins start samt vid eventuella förändringar under terminens gång.  
 
Enligt kommunala samverkansavtalet om gymnasieutbildning i Västerbottens län  

6:2 ”Vid studieavbrott, högfrånvaro och upprättande av åtgärdsprogram ska hemkommunen 

omgående meddelas skriftligt. Mottagande kommun ska i god tid samråda med hemkommunen inför 

ett beslut om åtgärder som medför merkostnader för hemkommunen. Det kan gälla beslut om 

reducerat program ett fjärde år eller inför ett kommande studieavbrott. Hemkommunen informeras 

vid överförande till ett annat program. 

Vi behöver följande information:  

 Namn och personnummer på elever som går på ett introduktionsprogram 
 

 Vilka ungdomar (namn och personnummer) och fr.o.m. vilket datum en elev på 
introduktionsprogram går över till ett nationellt program  
 

 Om en elev gör avbrott, skrivs ur verksamheten eller byter utbildning behöver vi omgående 
få information (namn och personnummer) och datum för förändringen. 
 

 Vid utbildningens slut behöver vi information om vilka elever (namn och personnummer) 
som fått examensbevis, studiebevis och gymnasiebetyg. Vi behöver nu få in uppgifter kring 
elever som gick ut våren -18 
 

 
 
Information om respektive kommuns ungdomar skickas till följande kontaktpersoner snarast: 
Bjurholms kommun    Vännäs kommun 
Karin Åberg    Anna Linder 
karin.aberg@bjurholm.se   Anna.Linder@vannas.se 
Rektorsgatan 1   Skolgatan 20 
91681 Bjurholm   911 81 VÄNNÄS 
 
Robertsfors Kommun   Nordmalings Kommun 
Barn- och utbildningskontoret  Artediskolan   
Ida Nilsson     Kenneth Nordström 
ino@robertsfors.se   kenneth.nordstrom@nordmaling.se 
915 81 Robertsfors   914 81 Nordmaling 
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