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Systemen kring individen 
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Arbetsförmedlingen 

KAA-verksamhet 

Socialtjänst 

Vårdcentral 

Försäkringskassan 
Psykiatri 

Arbetsmarknadsenhet 



Samordnarens uppdrag 

• Främja förbättrad samverkan mellan aktörer och nivåer 

• Kunskapsinhämtning och kvalitetsutveckling 

• Stärka kvalitet och likvärdighet i kommunernas aktivitetsansvar 

• Föreslå funktion för verksamhetsnära stöd till kommuner och landsting 

• Förslag till fortsatta åtgärder 

 

Delrapporter 28 februari, 13 oktober 2017. Slutrapport 28 februari 2018. 
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Unga som varken arbetar eller studerar 

• 131 500 personer i åldern 15–29 år, varav 76 000 i åldern 15–24 år 2016 

 

• Störst andel bland 20-24-åringar (9,4%), lägst bland 15-19-åringar (3,0%) 

 

• Andelen tycks ha minskat något  

 

• Stora andelar kvar i utanförskap över tid 

 

• Starkt samband mellan hälsa och etablering 
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Riskfaktorer för utanförskap 
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Ofullständig skolgång 
Socioekonomisk 

utsatthet 
Föräldrar med låg 

utbildningsnivå 

Anlänt till Sverige i 
tonåren/nyanlända 

Funktionsnedsättning 
Ohälsa – psykiskt och 

fysiskt 

Varit i samhällets 
vård 

Kriminalitet Överskuldsättning 



Unga inom kommunala aktivitetsansvaret 
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• 115 210 ungdomar omfattades av det kommunala 
aktivitetsansvaret 2016 (58% killar och 42% tjejer) 

 

• 43 000 studerade på ett introduktionsprogram 

 

• 45 600 ungdomar i okänd sysselsättning. 37 100 av dem 
erbjöds inte någon åtgärd under 2016.  

 

• Överrepresentation bland unga vars föräldrar har låg 
utbildning 

 



Likvärdigheten inom aktivitetsansvaret 
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• Betydande skillnader i personaltäthet och resurser för 
uppdraget 

 

• Kommuner med externa projektmedel erbjuder en större 
bredd av insatser 

 

• Olika förutsättningar att kartlägga ungdomsgruppen 

 

• Studiealternativen för unga inom KAA nyttjas på olika sätt 

 

• Skilda ekonomiska villkor för de unga som deltar i 
aktiviteter 
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Våra fyra strategier för arbetet 
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Förebygg-
ande arbete 

Kvalitet i 
insatser 

Utvecklad 
samverkan 

 System-
synsätt  
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Minska antal/andel som 
hamnar i livssituationen 

Synliggöra levnadsvillkor  
och förutsättningar hos unga 

Ökad antal/andel i 
studier och arbete 
 



• Många involverade i kunskapsproduktion 

 

• Bristande evidens och kunskap om effekter 

 

• Erfarenhetsbaserad kunskap behöver tas tillvara  

 

• Olika förutsättningar för utveckling av kunskap och 
kvalitet 

 

• Mycket befintlig kunskap implementeras inte  

 

Kunskapsbaserat arbete 
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Källa: SOU 1998:89, vidareutvecklad av Samordnaren 
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Olika steg i samverkan 



Systemsynsätt, samordnat stöd 
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Källa: OECD, bearbetad av Samordnaren 



Funktion för UVAS - huvuduppgifter 

2017-11-07 

Organisations- 
och 

verksamhets-
utvecklingsstöd 

Informations- 
och 

kunskapsstöd 
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Samordnarens förslagsområden 

 

• Nationell styrning 

 

• Lokal samordning 

 

• Samordnat stöd till individen 

 

• Kommunala aktivitetsansvaret 
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Tack! 

  

inger.ashing@regeringskansliet.se 

katarina.danielsson@regeringskansliet.se 

 

www.uvas.se  
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