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Kommunalt aktivitetsansvar 
Nytt format för rapportering till SCB 
För de aktivitetsansvar som gäller från och med 1 juli 2017 så gäller en ny ändringsföreskrift SKOLFS 
2017:19. Detta innebär att föreskrifterna ska tillämpas första gången på uppgifter som ska lämnas till 
Skolverket senast den 1 februari 2018. Läs mer på SCB:s sida för det kommunala aktivitetsansvaret: 
http://www.scb.se/aktivitetsansvar. I och med denna version är IST Regional samverkan uppdaterad 
så att man kan registrera korrekt enligt de nya förskrifterna. I slutet av året kommer det att komma 
en ny version som innehåller de ändringar i filen som krävs för rapportering till SCB.  
 
Nytt fält Orsak till registrering 
Fältet Orsak vid registrering ersätter Fältet Sysselsättning vid registrering i rapporteringen till SCB. 
Syftet med fältet är att visa hur långt ungdomen har kommit i sina studier vid gymnasieskolan. Det är 
en obligatorisk uppgift för de som är registrerade i aktivitetsansvaret från och med 1 juli 2017. 
 
I IST Regional samverkan kommer Orsak till Registrering att ersätta Sysselsättning vid registrering i 
urvalsdialog, som standardvärde i översikten för aktivitetsansvar samt i fliken aktivitetsansvar. Fältet 
Sysselsättning vid registrering är fortfarande möjligt att ta fram som kolumnval i översikten för 
aktivitetsansvar. 
 

 
 
Fältet kan ha följande värden: 

• Ej påbörjat studier på nationella program och studerar inte på introduktionsprogram 
• Studier på introduktionsprogram 
• Avbrutit studier på nationella program 
• Slutfört studier på nationella program med studiebevis 
• Uppgift saknas 

 
De Ungdomar i aktivitetsansvaret som läser på ett introduktionsprogram kommer automatiskt få 
värdet Studier på introduktionsprogrammet i fältet. För en elevplacering som avslutas i IST Regional 
samverkan och där ungdomen hamnar i aktivitetsansvaret kommer värdet att sättas till Avbrutit 
studier på nationella program. Om avbrottsdatum sätts bakåt i tiden eller om den schemalagda 
körningen inte går som den ska, kommer status på det nya aktivitetsansvaret bli Uppgift saknas. För 
övriga kommer den automatiska statusen bli Uppgift saknas, som sedan får ändras manuellt. 
 

http://www.scb.se/aktivitetsansvar


Vid uppdateringen kommer fältet att ha värdet Uppgift saknas för alla. Undantaget är Studier på 
introduktionsprogrammet som flyttas från fältet Sysselsättning vid registrering till Orsak 
registrering. 
  
Datum för kontakt samt Sysselsättning vid kontakt 
Datum och sysselsättning för kontakt är en ny uppgift som ska rapporteras in till SCB. Detta görs för 
att kunna samla in förändringar av en ungdoms sysselsättning, då ingen åtgärd sätts in. De ersätter 
värdena Sysselsättning vid registrering och Sysselsättning innan åtgärd 
 
Dessa uppgifter hämtas från fliken Kontakttillfällen. Uppgifter i fälten Kontaktdatum samt 
Sysselsättning vid kontakt rapporteras in till SCB. Fältet Sysselsättning vid kontakt hette tidigare 
Nuvarande sysselsättning. De värden som matats in där tidigare finns kvar. Här är SCB intresserad av 
att veta datumet för personlig kontakt med ungdomen eller då ni har fått uppgift angående 
ungdomens sysselsättning från t ex en anhörig, en utbildningsanordnare eller ett register. För mer 
information se SCBs hemsida angående aktivitetsansvaret. 
 

 
 
Alla kontakttillfällen kommer att redovisas till SCB med undantaget av värdet Ej fått kontakt i fältet 
Sysselsättning vid registrering. Följande värden finns i fältet: 

• Andra studier 
• Annan sysselsättning 
• Arbete 
• Ej fått kontakt 
• I åtgärd via en annan aktör 
• I åtgärd via det kommunala aktivitetsansvaret 
• Ingen sysselsättning 
• Okänd 
• Praktik ordnad av ungdomen 
• Studier i utlandet 



• Studier inom komvux 
• Studier inom folkhögskola 
• Studier på introduktionsprogram 
• Studier på privat yrkesutbildning 
• Utlandsvistelse, ej studier 

 
Förändringar vid registrering av åtgärder 
De åtgärder som kommunen kan erbjuda inom aktivitetsansvaret har uppdaterats, och fyra stycken 
har tagits bort. De åtgärdstyper som kan registreras är följande: 

• Andra studier 
• Annan åtgärd 
• Enstaka samtal 
• Friskvårds eller kultur- eller fritidsaktiviteter 
• Förmedling av arbete eller söka jobb-aktiviteter 
• Praktik 
• Regelbundna samtal 
• Studie- eller yrkesvägledning 
• Studiebesök 
• Studier inom komvux 
• Studier på introduktionsprogram 
• Stöd i kontakt med andra myndigheter 
• Subventionerad anställning 

 
De borttagna åtgärdstyperna är:  

• Anställning med stöd 
• Fördjupad vägledning 
• Kombination av åtgärder 
• Erbjuden åtgärd men tackat nej 

 
Dessa åtgärdstyper kan inte längre registreras i IST Regional samverkan, men tidigare registrerade 
åtgärder med den här typen kommer att finnas kvar och rapporteras till SCB. SCB kommer inte att 
acceptera åtgärder med dessa typer vars startdatum är efter den 1 juli 2017. 
 
Fältet Sysselsättning innan åtgärd finns kvar, men kommer inte att rapporteras till SCB. SCB hämtar 
informationen istället från fältet Sysselsättning vid kontakt samt Orsak till registrering. 
 
Fältet Sysselsättning efter åtgärd finns kvar att rapportera till SCB. Även här har SCB ändrat de 
värden som ska anges. Nya värden är: 

• Andra Studier 
• Annan sysselsättning 
• Arbete 
• I åtgärd via annan aktör 
• I åtgärd via det kommunala aktivitetsansvaret 
• Ingen sysselsättning 
• Okänd 
• Studier i utlandet 
• Studier inom komvux 
• Studier på folkhögskola 
• Studier på introduktionsprogram 
• Studier nationellt program 



• Utlandsvistelse, ej studier 
 
Värdet Ny åtgärd har tagits bort och är inte längre valbart. 
 
Om aktivitetsansvar avslutas och åtgärden saknar ett värde i fältet Sysselsättning efter åtgärd fylls 
det aldrig i automatiskt.  
 
Fältet Orsak avslutad har ändrats och här vill SCB veta om åtgärden är genomförd som planerat eller 
om den har avslutats i förtid och därför inte har genomförts. Följande värden är aktuella: 

• Åtgärd genomförd enligt planering 
• Individen vill eller kan inte längre delta i åtgärden 
• Kommunen erbjuder inte länge åtgärden 
• Individen har bytt till annan åtgärd 
• Individen har avregistrerats innan åtgärden är genomförd 
• Annan orsak 

 
Om ett aktivitetsansvar avslutas och fältet Orsak avslutad är tomt på åtgärden kommer följande logik 
användas: Orsak avslutad kommer sättas till Åtgärd genomförd enligt planering om det finns ett 
slutdatum på åtgärden innan avregistreringsdatum i aktivitetsansvaret eller slutdatum saknas. Om 
slutdatumet på åtgärden sätts automatiskt, d v s det saknas slutdatum eller det är ett framtida 
slutdatum, kommer Orsak avslutad sättas till Individen har avregistrerats innan åtgärden är 
genomförd.  
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