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Kommunens aktivitetsansvar 

Inledning
Med anledning av att en förändrad lagstiftning trädde i kraft den 1 januari 2015 beslutade 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att kommunens arbete med aktivitetsansvaret ska 
rapporteras till nämnden två gånger per år. Detta i samband med att kommunen 
sammanställer vilka individer som ingår i aktivitetsansvaret till Statistiska centralbyrån. 

Täby kommun följer skolverkets allmänna råd om hur kommuner kan eller bör handla för att 
uppfylla kraven i bestämmelserna som reglerar aktivitetsansvaret. 

En handlingsplan är framtagen med rutiner för arbetet med aktivitetsansvaret. 
Handlingsplanen tydliggör syftet med aktivitetsansvaret och tydliggör ansvarsfördelningen 
mellan olika funktioner som arbetar med uppdraget. I handlingsplanen finns också rutiner för 
arbetet med att kartlägga vilka individer som bör ingå i kommunens aktivitetsansvar och på 
vilket sätt kommunen ska hitta en åtgärd för de individerna.1 

I Täby kommun har det under våren 2018 varit 78 personer registrerade för åtgärd i ungdoms- 
och elevdatabasen.  

Individer inom ramen för kommunens aktivitetsansvar
De individer som är registrerade i ungdoms- och elevdatabasen kan delas upp i vilken typ av 
åtgärd som de accepterat eller blivit erbjuden. Det är 21 ungdomar som blivit erbjudna 
åtgärder men som valt att tacka nej då de inte vill eller inte har möjlighet att ta emot åtgärden. 
Kommunen kontaktar varje individ flertalet gånger på olika sätt för att erbjuda rätt stöd. Varje 
person har rätt att tacka nej till kontakt eller föreslagna åtgärder. 

1 Se bilaga 1: Kommunalt aktivitetsansvar, handlingsplan och rutiner i Täby kommun för beskrivning
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Tabell 1. Status på individnivå i UEDB för våren 2018

Anställning med stöd 1

Praktik 5

Fördjupad vägledning 10

Studie- och yrkesvägledning 10

Förmedling av arbete eller söka jobb-
aktiviteter

10

Andra studier (ej introduktions- eller nationellt 
program)

15

Annan åtgärd 7

Erbjuden åtgärd men vill inte/kan inte delta 21

Antal unika individer2 78

De åtgärder som erbjudits är i första hand coachning och studie- och yrkesvägledning samt 
hjälp att söka studier på folkhögskola eller inom vuxenutbildningen. I en del fall erbjöds hjälp 
att söka arbete eller praktik. Vad som är en lämplig åtgärd bestäms i dialog med den personen 
som är utan sysselsättning. 

2 Antalet unika individer är inte det samma som antal åtgärder i tabellen. En individ kan vara i flera åtgärder. 
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