
Unga på väg
Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) 
Rusta unga vuxna mot arbete eller studier  



Målgrupp

 Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) som inte har några 
kontakter kring sin egen försörjning och behöver stöd och hjälp 
för att komma vidare.

Ofullständig skolgång 

 Utlandsfödda / Nyanlända

 Funktionsnedsättning

 Psykisk ohälsa

Missbruk/kriminalitet 



Mål och syfte

 Utveckla samverkan mellan olika verksamheter, Gemensamt ansvar för 
målgruppen

 Fler unga vuxna i arbete och studier

 En ökad framtidstro och en förbättrad psykisk hälsa hos våra deltagare

 Vara ett komplement till övriga insatser



Metoder 

 MI motiverande samtal

 Lösningsfocus

 7 TJUGO



Unga på väg
uppsökande verksamhet

 För att nå målgruppen UVAS behövs många olika kontakter och samverkan.                                          
exempel på kontakter: 

 KAA, Kommunala aktivitetsansvaret

 Gymnasieskolor elever över 20 år, 

 Organisationer 

 Intresse föreningar

 Mötesplatser, fritidsgårdar

 Kyrkor 

 Sociala medier, tidning, Radio, film

 Team förebygg (socialtjänst)

 Handläggare, LSS, Socialtjänst

 Kommun Polis

 Vägvalet (Avhoppar verksamhet)



Information till avgångsklasser
årskurs 3 

 Fånga upp de elever som ligger i riskzonen för att hamna i utanförskap. Studiebevis      

 Personligt möte med elever i behov av stöd innan skolans slut

 Motivera eleverna till fortsatta studier



Unga på vägs trappa

•

•

Relationsbyggande

Praktisk hjälp med
viktiga kontakter

Hälsa 
Fysisk/Psykisk

Planering och stöd 
mot arbete eller 
studier

Mål



Framgångs faktorer

Frivillighet

Tillgänglighet 

Möta dem där de är, Flexibilitet 

Helhets tänk, vi börjar där de är

Samverkan AF



Statistik från Juni 2021–idag

Pågående 11

Avslutat 15

Totalt 26 Studier; 
12

Arbete; 
3



Litteratur och länkar
Utanförskapets pris:  Ingvar Nilsson, Anders Wadeskog, 

Lena Höök och Nina Sanandaji

Webb föreläsning: Ingvar Nilsson kl. 9-12. 20/10

https://www.mucf.se/publikationer/nationellt‐samordnat‐stod‐till‐unga‐som‐
varken‐arbetar‐eller‐studerar

https://www.regeringen.se/492bb7/contentassets/a0ad2e8256e04888a13b76c
eafde0036/sou‐2018_11.pdf
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