
  

 

 

 

 

Begäran om uppgifter för anmälan av elever inom det kommunala aktivitetsansvaret.  

 

När en elev folkbokförd i någon av ovanstående kommuner avbryter sin gymnasieutbildning vill vi att Ni 

kontaktar handläggare i respektive kommun direkt i anslutning till avbrottet. Detta görs via bifogad blankett 

anmälan av elev studieavbrott. Vi vill även få information kring elever utan examensbevis i anslutning till 

skolavslutning, detta genom bifogad blankett elever med studiebevis/gymnasieintyg.  

Vidare vill vi ha information om elever som börjar på ett introduktionsprogram. 
 

”Enligt skollagen 29 kap 9 §, se nedan, är kommunen skyldig att erbjuda unga mellan 16-20 år som inte går 

gymnasiet eller som avslutat sina gymnasiestudier utan fullständigt examensbevis individuella insatser 

utformade efter den unges förutsättningar, behov och önskemål. 

 ”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.” (Skollagen kap 29 § 9).  

Enligt skollagen 15 kap 15 § har ni som gymnasieskola skyldighet att snarast meddela hemkommunen då en 

elev avbryter sina studier hos er eller då en elev utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. 

“När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med annan huvudman än hemkommunen ska 

huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen. Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan 

giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning” (Skollagen kap15 § 15).  
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