
NUVAS –

Nyköpings 
Ungdomar Vill 
Arbeta och 
Studera



Målgrupp 19-24 år

• Unga vuxna som befinner sig i utanförskap eller som kanske 
helt saknar kontakt med samhällslivet. Det kan exempelvis 
vara hemmasittare eller unga vuxna utan någon aktivitet 
eller daglig sysselsättning som behöver stöd för att närma 
sig arbetsmarknaden eller studier. 

• Projektet tar vid när KAA tar slut och rekryterar ungdomarna 
genom att, efter KAA, ta över det uppsökande arbetet av 
unga vuxna som ska fylla 20år och varken arbetar eller 
studerar. Genom det uppsökande arbetet kan även andra 
unga vuxna (som varken arbetar eller studerar) bli aktuella 
för projektet.



Syfte

• Genom uppsökande verksamhet finna och 
identifiera unga vuxna i åldern 19-24 år i 
Nyköping, vilka varken arbetar eller 
studerar och saknar någon form av 
sysselsättning i samhället.

• Erbjuda stöd/ coachning, samt individuella 
aktiviteter för att leda dem närmare 
arbetslivet.



Mål

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



PROJEKTETS GÅNG

Projektstart januari 2021

2 förlängningar

Planerat projektslut 31 maj 2023
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Totalt 75 NUVAS

Försökt kontakta, ej lyckats.

Har kontaktat, vill ej

Kontaktat och rekryterat

Uppsökande



9 deltagare utan kontakt

Dessa namn har tagits upp på 
säkerhetsmötet som är ett forum med 
representant från polis, ungdomsstödjare, 
representant från KAA/ NUVAS och från 
KRIM- uppdraget på AF.
Här har vi hjälpts åt för att se om 
ungdomarna har stöd från annan aktör/ 
insats. 4 av de 9 har det visat sig att de 
flyttat från kommunen.



22 deltagare har tackat nej

7 har tackat nej pga pågående utbildning

9 har tackat nej pga att de har arbete

3 har insats genom AF

3 har avböjt insats då de vill söka jobb på egen hand.



Kontaktat och rekryterat 33 deltagare

Av dessa har 24 deltagare avslutats pga:

1 har flyttat från kommunen

5 pågående studier

8 pga praktik/ arbete

1 aktiv i hälsospåret genom React och 
pågående      vårdkontakter  



2 har avbrutit kontakten och här har vi gjort
en orosanmälan pga misstänkt missbruk och
en är upptagen i säkerhetsgruppen.

5 har gått vidare till annan aktör såsom FIA-
verksamheten eller insats genom AF.

2 deltagare har haft så svår psykisk ohälsa 
att de behövt fokusera på kontakten med 
vården.



7 deltagare är på uppsök

• Telefon/ sms/ mail

• Sociala medier

• Hitta, Mrkoll, eniro, ratsit m.m

• Anhöriga/ närstående

• Skickar brev

• Hembesök



Deltagare i aktivitet

• 1 i hälsospåret i React EU- Ung Comeback

• 3 i studier

• 3 i praktik

• 3 Kartläggning/ Coachning

• 10 Uppsök



Resultat FoUis

89%  av den prioriterade målgruppen har 
kontaktats?

Har samverkansformer upprättats? 
Konsultationsforumet, säkerhetsmöten

91 % av deltagarna har fullföljt till uppsatt 
delmål.

82 % har angett att de har en tydligare bild av 
vad man vill arbeta med.

Få enkätsvar



Tilltro-Tillit-Hopp-Framtidstro

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/ Ungdomscoach

Alexandra Fransson 

alexandra.fransson@nykoping.se

Tel: 073-6622088


