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Ytterligare ekonomisk satsning rörande det Kommunala 
aktivitetsansvaret 

Sammanfattning 
Det kommunala aktivitetsansvaret, som regleras genom Skollagen, innebär att kommunen löpande 
under året ska hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är sysselsatta. Kommunen ska 
även regelbundet under hela året erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som 
omfattas av aktivitetsansvaret. Det vill säga unga mellan 16 och 19 år som av olika anledningar inte 
går ett nationellt program på gymnasiet eller som har tagit studenten utan examensbevis. I dagsläget 
rör det sig om ca 25% av gymnasieeleverna i Sverige, som lämnar gymnasieskolan utan 
examensbevis. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller 
återuppta sin utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra 
ett register över ungdomarna. Under 2016 initierade Skolnämnden arbetet med att förstärka och 
utveckla arbetet med hanteringen av det kommunala aktivitetsansvaret i Österåker. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. om ytterligare ekonomisk satsning motsvarande 750 tkr inom Kommunstyrelsens budgetram 
för år 2017, 

2. i budget för år 2018 samt planåren 2019 - 2020 beakta finansiering av verksamhet avseende 
det kommunala aktivitetsansvaret. 

Bakgrund 
Den 1 januari 2015 skärptes kommunernas aktivitetsansvar (regleras i Skollagen 29 kap 9 §) för 
ungdomar som fullgjort skolplikten men som inte genomför eller har fullföljt utbildning på 
nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Skolnämnden 
(SKN § 2:6, 2016-03-22) initierade därefter ett utvecklingsarbete för att bygga upp en ny 
organisation för hanteringen av det kommunala aktivitetsansvaret. Syftet med arbetet är att utveckla 
och skapa en ny struktur för kommunens arbete med aktivitetsansvaret samt att utöka det utbud av 
stödinsatser som erbjuds till ungdomarna i målgruppen. 

Förvaltningens synpunkter 
Österåkers kommun har som hemkommun ett långtgående ansvar att erbjuda stödinsatser och olika 
utbildningsalternativ för de ungdomar som har lämnat gymnasieskolan och som ingår i det 
kommunala aktivitetsansvaret. Detta är en central del i Österåkers kommun i sin strävan att bli länets 
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bästa skola, varför förvaltningen tillstyrker förslaget om ytterligare ekonomisk satsning inom 
Kommunstyrelsens budgetram för 2017. 

/n-Olof Friman Katarina Freme 
kommundirektör Ekonomichef 
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