
Fyllt 20 år?

Nej

Folkbokförd1 i kommunen?

Ja

Fullgjord skolplikt2 eller folkbokförd i landet vid en 
tidpunkt då ungdomen inte hade skolplikt?

Ja

Övergång till gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller 
motsvarande utbildning?

Nej

Aldrig påbörjat studier i gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan eller motsvarande 

utbildning

Studier i gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan eller 
motsvarande utbildning

Fyllt 20 år

Folkbokförd i 
annan kommun

Ja

Status?

Avbrutit utbildning i gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning

Återupptar studier i 
gymnasieskolan. 

gymnasiesärskolan eller 
motsvarande utbildning

Fyllt 20 år

Folkbokförd i 
annan kommun

Slutförd utbildning

Hur är utbildningen avslutad/slutförd?

Gymnasieintyg3

Studier i 
gymnasieskolan, 

gymnasiesär-
skolan eller 

motsvarande 
utbildning

Fyllt 20 år

Folkbokförd i 
annan kommun

Studiebevis och IB 
certifikat

Fullföljd utbildning

Genomför 
motsvarande 

utbildning

Fyllt 20 år

Folkbokförd i 
annan kommun

Fullföljd utbildning4

IB diplom

Gymnasieexamen

Gymnasiesärskolebevis

Grundläggande behörighet från 
folkhögskola

Avlagd examen utomlands med godkänt resultat

Genomför utbildning

Var?

Gymnasieskola

Nationellt 
program

Introduktions-
program

Gymnasiesärskola

Nationellt 
program

Individuellt 
program

Motsvarande 
utbildning5

Kommunal 
vuxenutbildning på 
grundläggande och 

gymnasial nivå

Särskild utbildning 
för vuxna på 

grundläggande 
och gymnasial nivå

Allmän kurs på 
grundläggande och 
gymnasial nivå på 

Folkhögskola

International 
Baccalaureate (IB)

Utbildning vid 
Internationella skolor

Gymnasieutbildning 
utomlands

Nej

Nej

Ja

Kommunernas aktivitetsansvar

• Syftet med flödesschemat är att underlätta för kommunerna att 

avgöra vilka ungdomar som omfattas av kommunernas 

aktivitetsansvar.

• Kommunerna ska löpande under året hålla sig informerade om 

hur kommunens ungdomar är sysselsatta.

• Kommunerna ska regelbundet under hela året erbjuda lämpliga 

individuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av 

aktivitetsansvaret. Åtgärderna ska i första hand syfta till att 

motivera ungdomarna att påbörja eller återuppta en utbildning.

• Alla ungdomar som registreras ska så snart de inte lägre omfattas 

av aktivitetsansvaret avregistreras.

• Ungdomar med fullföljd utbildning och ungdomar som har fyllt 20 

år omfattas aldrig av KAA. Övriga ungdomar som tidigare inte har 

omfattats av KAA samt ungdomar som har blivit avregistrerade 

kan omfattas av KAA om en förändring sker. 

• Kommunerna ska föra ett register över ungdomarna och 

dokumentera insatserna. Kommunerna ska även lämna uppgifter 

till SCB på uppdrag av Skolverket.

Registrera

Registrera ej

Avregistrera vid 

följande förändring

Gå vidare till nästa 

fråga

Fråga att besvara

Snabbguide

1 Endast ungdomar med personnummer ska rapporteras
2 För elever i grundskolan och grundsärskolan upphör skolplikten vid utgången av vårterminen det tionde året efter att eleven har börjat skolan. För elever i 

specialskolan upphör skolplikten istället vid utgången av det elfte året. Skolplikten kan i vissa fall upphöra i förtid. Om en elev inte har gått ut högsta årskursen efter tio 

respektive elva år upphör skolplikten i stället ett år senare, dock senast när eleven fyller 18 år. När skolplikten har upphört anses skolplikten fullgjord.
3 Ungdomar som avslutat utbildning på ett introduktionsprogram med gymnasieintyg.
4 Fullföljd utbildning = utbildning som resulterat i en gymnasieexamen, gymnasiesärskolebevis, IB diplom eller grundläggande behörighet från folkhögskola.
5 Motsvarande utbildning = utbildning som är att likställa med studier i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.


