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Samverkansavtal för gymnasieskolan Bilaga 5 

Elevavstämning 

22-02-25 

 

Gemensamt regelverk för 
elevavstämning 

Inom Göteborgsregionen finns ett gemensamt regelverk för 

elevavstämning. Det bygger på en gemensam upplysningsskyldighet 

från skolorna till hemkommun. Utbildningschefsnätverket fattade 

beslut om regelverket 2016-06-17 och har därefter reviderat 

innehållet. 

1. Månadsavstämning förutsätter korrekt elevunderlag. När en elev är 

inskriven på flera skolor samtidigt kommer den inte med i 

månadsavstämningen för aktuell månad. Ansvariga skolhuvudmän 

löser konflikten och elevens hemkommun hålls underrättad. 

2. Den dag som är elevens sista schemalagda dag på avlämnande skola, är 

slutdatum. 

3. Den dag som är elevens första schemalagda dag på mottagande skola, 

är startdatum. 

4. Information till ELIN kan av gymnasieskola lämnas på fyra olika sätt: 

a. Daglig automatisk överföring av utbildningshändelser (avbrott, 

antagen, studievägsbyten, förlängd studietid) från sitt 

elevregistreringssystem till IT-systemet genom den utökade CSN-

filen, nedan kallad ELIN-fil. Detta rapporteringssätt förordas 

eftersom det säkerställer daglig rapportering. 

b. Finns ingen automatisk överföring, skall ELIN-filen läsas in i IT-

systemet så fort en utbildningshändelse har uppkommit. 

c. Finns ingen möjlighet till att skapa en ELIN-fil, men skolan kan 

skapa en CSN-fil, skall CSN-filen läsas över och kompletteras 

manuellt med de fält som finns i ELIN-filen så fort 

utbildningshändelsen uppkommit. 

d. Finns ingen möjlighet att skapa en ELIN-fil eller en CSN-fil skall 

utbildningshändelsen registreras manuellt i IT-systemet när 

utbildningshändelsen har uppkommit. 

5. Korrekt elevunderlag förutsätter att gymnasieskola varje läsår 

rapporterar in samtliga elever till ELIN, oavsett årskurs. På så sätt 

säkerställs gymnasieskolans rapportering om att elev påbörjat 

utbildning efter sommaren, att elev byter årskurs och att ungdom som 

inte påbörjar utbildning faller inom ramen för det kommunala 

aktivitetsansvaret. 

6. Avstämningsdag sker per den 15e varje månad, inklusive 

sommarmånaderna. Om avstämningsdag infaller på icke schemalagd 

dag anses eleven inskriven på avlämnande skola. 
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7. Elev som har uppehåll i sina studier, där uppehållet inte innebär 

studier på Svenska skolan utomlands, omfattas av det kommunala 

aktivitetsansvaret. Vid planerat uppehåll har skolan dialog med eleven 

fram till dess att eleven är åter. Skolan kan välja att antingen registrera 

avbrott, skolbyte eller planerat uppehåll. 

8. Uppgift om examen och studiebevis hämtas från nationell databas. 

Gymnasieskola ansvarar för att information som inte kan hämtas 

nationellt i stället registreras i ELIN. Det gäller examen/studiebevis för 

elev äldre än 20 år samt elev med tillfälligt personnummer, 

gymnasiesärskolebevis, samt IB-diplom. 

9. Gymnasiesärskolebevis ska läsas över om det är aktuellt. 

10. Gymnasiebetyg och kopia på betygskatalogen kan läsas över till IT-

systemet när elev lämnar gymnasieskolan, det vill säga vid avbrott, 

skolbyte, studiebevis eller gymnasieintyg. ELIN är ingen betygsdatabas, 

men en kopia kan underlätta för det kommunala aktivitetsansvaret i 

arbetet med att erbjuda rätt åtgärd för ungdom utan examen. 

 

 

Principer som regleras i Skollagen och är särskilt tillämpbara i ELIN 

Hemkommunen ansvar för uppföljning och rapportering inom ramen för det 

kommunala uppföljningsansvaret. (regleras i Skollagen 29 kap 9 §) 


