
NUVAS –

Nyköpings Ungdomar 
Vill Arbeta och Studera



Bakgrund
Varje år avslutas ungdomar som fyller 20 år från Kommunala 
Aktivitetsansvaret. 

2019: Sysselsättning okänt = 15 st. 
2019: Ingen sysselsättning = 6 st.

2020: Sysselsättning okänt = 23 st. 
2020: Ingen sysselsättning = 2 st.

Idag bedrivs inget systematiskt uppsökande arbete för denna målgrupp 
som fyllt 20 år.



Projektidé och målgrupp NUVAS
Insatsen NUVAS tar vid när KAA tar slut och rekryterar deltagare genom 
att ta över det uppsökande arbetet av KAA-ungdomar som fyller 20 år.

Projektidé
Att hitta, stödja/coacha och lotsa unga vuxna vidare till andra aktörer och 
insatser och hjälpa dem bryta isolering och utanförskap.

Målgrupp
Unga vuxna 19–24 år, utan gymnasieexamen, som varken arbetar eller 
studerar och saknar daglig aktivitet, sysselsättning och kanske helt kontakt 
med samhället.



Mål

Att unga vuxna tar ett eller flera steg framåt mot ett fungerande 
samhälls- och/ eller arbetsliv.



Tankar om projektet innan start

• Vilka deltagare kommer vi att träffa?
• Var bor våra deltagare?
• Kommer dem att öppna dörren?
• Får vi ut dem?
• Vad ska vi hitta på för aktiviteter? Verktygslåda?
• Vad gör vi om vi inte får kontakt?

Film om Caspers resa….
https://drive.google.com/file/d/1YcLUYGOU8y2v6DzJai3YyaBBO
SitGgde/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YcLUYGOU8y2v6DzJai3YyaBBOSitGgde/view?usp=sharing


Inspel från deltagare (intervjuer)
Vi har intervjuat två av våra deltagare, där vi ställde frågorna:

• Vad har NUVAS gjort för att du ska närma dig dina mål?
• Vilket stöd har varit mest hjälpsamt/mindre hjälpsamt?
• Vad har varit viktigast i kontakten?
• Vad skulle du behöva mer?
• Har du förslag på stöd/ insatser som skulle vara hjälpsamt?



Vad gör vi?
• Uppsökande fysiskt och digitalt
• Promenader
• Motiverande samtal
• Täta besök i början
• Kartläggning
• Samordning
• Veckoschema och struktur
• Fokuserar på det friska/vad deltagaren klarar av
• Gemensam resa mot deltagarens delmål/ slutmål
• Möten med andra aktörer

Olika faser:
 Uppsökande
 Kartläggning
 Coachning
 Aktivitet



Ingång - flöde

Jobbtorget 
25 år -

NUVAS 19-
24 år

UKAA

SocialtjänstenKAA 16-19 år

Campus-
SLUSSEN

Psykiatrin

Skolan



Skapa relation

Utforska behov

Ansvar, vilka aktörer 
behöver medverka?

Studier
Arbete
Praktik
Förening
Annan sysselsättning/ 
aktivitet

Uppsök

Handlingsplan NUVAS
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Statistik inskrivna deltagare, aktivitet
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Statistik avslutade deltagare, orsak
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Nuläge samverkan

• Konsultationsforum (FK, Af, Psykiatrin, Habiliteringen, 
Vuxenenheten, Jobbtorget, Insats Slussen (SFI, Campus 
Nyköping), KAA)

• Boendestödjare, Personligt ombud, FIA-verksamheten.
• Studie- och yrkesvägledare
• Sociala Företag
• Näringslivskontoret
• Andra kommuner och insatser



Tankar och idéer om framtiden

Samordnande insatser för målgruppen 19-24 år som saknar gymnasieexamen och 
varken arbetar eller studerar - utifrån 3 olika spår.

 Hälsa och friskvård (hälsofrämjande insatser, vårdkontakter)
 Utbildning (studiestödjande insatser/specialpedagogik, utökad vägledning i 

inledningsskedet av studier på Komvux) 
 Praktik eller arbete (mobila handledare, Jobbskola, arbetsträning, föreningar)

• Implementering KAA, NUVAS, Jobbtorget
• Färre ungdomar med försörjningsstöd



Tilltro-Tillit-Hopp-Framtidstro 

NUVAS erbjuder ett samlat, anpassat och behovsstyrt 
stöd som innebär att varje person finner rätt plats av 
rätt aktör i rätt tid med rätt förutsättningar.



Kontaktuppgifter

Projektledare:
Alexandra Fransson, 073-66 22 088, alexandra.fransson@nykoping.se

Projektledare:
Ann-Sofie Lundgren, 073- 66 22 089, annsofie.lundgren@nykoping.se

Kontaktperson:
Peter Ivarsson, 073-77 37 961, peter.ivarsson@nykoping.se

http://www.campusnykoping.se/ungdom/nuvas/
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