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Stockholms stads insatser och åtgärder för att
unga inte ska lämnas utanför
I stadens budget år 2018 fick arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
analysera situationen för målgruppen unga utanför:
Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden
och socialnämnden göra en samlad analys med syfte att förstärka
insatserna för att samtliga unga ska studera eller arbeta.
Denna rapportering innehåller en beskrivning av situationen för
gruppen unga utanför arbete och studier (UVAS), stadens insatser
och arbete, samt utvecklingsmöjligheter framöver.
Texten är indelad i sex avsnitt:
1. Inledning
2. Förebyggande arbete
3. Uppsökande arbete
4. Stadens insatser
5. Samverkan
6. Analys och det fortsatta arbetet
Bilagor (14 st.): lokal statistik på stadsdelsförvaltningsnivå

Utvecklings- och utredningsstaben
Arbetsmarknadsförvaltningen
Livdjursgatan 4
Box 10014
121 26 Stockholm
Telefon 08-508 87 010
christina.gronberg@stockholm.se
stockholm.se

1. INLEDNING
I Stockholm bor knappt 178 000 unga i åldrarna 16 till 29 år. För de
allra flesta går vägen till egen försörjning bra. Nio av tio unga (91,5
%) mellan 16 och 29 år studerar eller arbetar. Det är fler än snittet i
Sverige. Ungdomsarbetslösheten är lägre i Stockholm än i resten av
landet och i regionen finns en stor efterfrågan på arbetskraft i
branscher där unga ofta har lätt att få jobb. År 2015 var
arbetslösheten bland unga 16-24 år 7,5 procent i staden jämfört med
13 procent i riket. År 2017 minskade motsvarande siffra till 6
procent i Stockholm (10 % i riket).
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Unga kvinnor har i högre grad genomfört gymnasiet och är i lägre
grad arbetslösa (4,5 %) jämfört med männen (8 %).1 Ett
orosmoment gällande flickor är dock att den psykiska ohälsan har
ökat och är högre än för pojkar. Det framgår bland annat av
stockholmsenkäten. Bland flickor i år 2 på gymnasiet år 2018
uppgav 44 procent att de ofta är ledsna och deppiga utan att veta
varför2 (33 % år 2010) och dubbelt så många jämfört med pojkarna
(22 % år 2018). En annan indikator på psykisk (o)hälsa i enkäten är
indexet God psykisk hälsa.3 Flickor har uppgett sig ha en sämre
psykosomatisk hälsa än pojkar, oavsett årskurs. Det är flickor i år 2
på gymnasiet som mår sämst (enligt indexet god psykisk hälsa).
Positivt är däremot att rökning och alkoholkonsumtion fortsätter att
minska både bland flickor och pojkar, vilket är en stabil trend sedan
2002. Användningen av narkotika är i huvudsak stabil, inga större
förändringar har skett sedan 2010 4
En högre andel UVAS än i ungdomsgruppen generellt har barn.
Framförallt de unga kvinnor som får barn tidigt kan få svårt att
etablera sig på arbetsmarknaden. 5 I hela UVAS-gruppen 16-29 år
fick 8 procent i Stockholm ersättning för omvårdnad av barn 2015.
SCB uppskattar att runt 40 procent av de arbetslösa i åldern 20-24
år inte är inskrivna på arbetsförmedlingen. Det försvårar för
samhället att hjälpa dem att komma närmare den reguljära
arbetsmarknaden. Samtidigt löper unga som inleder vuxenlivet i
arbetslöshet och inte ser möjligheter stor risk att sluta söka arbete.
Tidigare kartläggningar har visat att det finns samband mellan
socioekonomisk bakgrund och etablering på arbetsmarknaden.
Faktorer som kan påverka är utländsk bakgrund, funktionsnedsättning, låg utbildning och kortutbildade föräldrar.6
Även om de flesta unga stockholmare har en sysselsättning och är
på god väg att rusta sig för arbetsmarknaden, finns det grupper som
halkar efter. Bland de unga stockholmare som har försörjningsstöd
är arbetslöshet den vanligaste orsaken.
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Dold potential, Hinder och möjligheter för unga stockholmares etablering på
arbetsmarknaden, Sociala hållbarhetskommissionen
2
Ledsen och deppig utan att veta varför – andelar baserat på sammanslagning av svarsalt.
”väldigt ofta” och ”ganska ofta”.
3 Indexet God psykisk hälsa innefattar den psykosomatiska hälsan, med frågor om
huvudvärk, dålig aptit, "nervös mage" (t ex magknip, orolig mage etc.) och sömn.
4 Stockholmsenkäten år 2018
5 13.,3 % jämfört med 3% 16-19 år. Aktivitet okänd, Unga som varken arbetar eller
studerar, MUCF, 2013.
6
Arbetsmarknadsrapport, Stockholms stad år 2017
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Långt ifrån alla som varken arbetar eller studerar har behov av
särskilda insatser för att lyckas etablera sig på arbetsmarknaden,
men det finns en grupp av betydande storlek som behöver stöd.
Unga som varken studerar eller arbetar finns i hela Stockholm, men
det finns stora skillnader i antal mellan stadsdelsförvaltningarna,
vilket framgår av statistiken längre fram.
Målgrupp
Situationen och förutsättningar för två grupper av ungdomar tas upp
i texten: unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) och
undergruppen ungdomar som ingår i det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA).
Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)
I denna beskrivning täcker statistiken hela ungdomsgruppen 16-29
år som varken arbetar eller studerar. I vissa fall är siffrorna
uppdelade på de tre ålderskategorierna
 Yngre gruppen 16-19 år, som omfattas av KAA.
 Unga som varken arbetar eller studerar 20-24 år
 Unga vuxna som varken arbetar eller studerar 25-29 år.
Inom UVAS- gruppen finns en grupp som saknar känd aktivitet.
Det innebär att dessa ungdomar inte finns registrerade hos någon
myndighet, de saknar inkomst och de har inte tagit emot
studiebidrag eller något annat bidrag. De som saknar känd aktivitet
utgör ungefär halva UVAS-gruppen.
Trots att ungdomsarbetslösheten har sjunkit de senaste åren finns en
grupp ungdomar som står utanför arbete och studier. Omkring
hälften av dem som varken arbetar eller studerar beräknas sakna
fullständig gymnasieutbildning. En gymnasieexamen är numera ofta
ett krav på arbetsmarknaden. Att skolsegregationen har ökat gynnar
inte elever som har det svårt i skolan. Det finns starka samband med
elevernas socioekonomiska bakgrund. 7
År 2013 var det totalt 16 776 ungdomar som varken arbetade eller
studerade (UVAS), vilket var 9,2 procent av hela ungdomsgruppen
16-29 år i Stockholms stad.8 År 2015 har både antalet UVAS
(15 096) och andelen (8,5 %) minskat.9
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Arbetsmarknadsrapport för 2017 - Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i

Sverige, LO, 2015.
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Dold potential, Sociala hållbarhetskommissionen

9

SCB – statistik om UVAS-gruppen har 2 års eftersläpning
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Män är något överrepresenterade (52 % män, 48 % kvinnor) år
2015, liksom år 2013.10
Fördelat på ålder kan konstateras att andelen växer i de högre
åldersgrupperna. Mellan 16-19 år är det 3,4 procent som varken
arbetar eller studerar i hela staden. Högst är andelen i RinkebyKista 7,7 procent, medan Bromma har den lägsta nivån på 2
procent.
Andel UVAS uppdelat på ålder
År 2015

Andel UVAS 16-19

Andel UVAS 20-24

Andel UVAS 25-29

I åldersgruppen 20-24 år är 9,3 procent utanför arbete och studier.
Av 25-29 åringar har andelen minskat något över tid till 9,8 procent
år 2015 från över 10 procent 2013 och 10 procent 2014.11
Som framgår av diagrammet nedan har majoriteten av ungdomarna
en förgymnasial eller gymnasial utbildning. Drygt 20 procent har en
eftergymnasial utbildning. Uppgift saknas dock för drygt en
fjärdedel.
Andel UVAS fördelat på utbildningsnivå
År 2015
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Förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

Uppgift saknas

SCB, beställd statistik
Dold potential, Sociala hållbarhetskommissionen. Arbetsmarknadsrapport Stockholms
stad, 2017.
11
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Drygt tre av tio ungdomar har varit utan arbete och studier i tre år.
Andel som varit utan arbete och studier i
mindre än 3 år och i minst 3 år
År 2015

Uvas mindre än 3 år

Uvas minst 3 år

Drygt 15 procent (2 333 unga) av hela UVAS gruppen 16-29 år i
Stockholms stad har fått en ersättning för sjukdom/
funktionsnedsättning.
I diagrammet nedan redovisas UVAS- gruppen på
stadsdelsförvaltningsnivå. Det är andelen UVAS-ungdomar i
förhållande till stadsdelsförvaltningens totala antal ungdomar i den
åldersnivån som redovisas. Lägst andel (6 %) av UVAS-gruppen
återfinns i Bromma, Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen och
Norrmalm. Högst andel återfinns i Rinkeby-Kista, 16 procent.
Andel UVAS 16-29 år, uppdelat på stadsdelsförvaltningsnivå
År 2015
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Nedan framgår att innerstadens Södermalm och Östermalm har
störst antal UVAS ungdomar utan känd aktivitet totalt sett. Antalet
är generellt lägre och jämnare för den grupp som varit UVAS utan
aktivitet i tre år. Södermalm och Östermalm ligger fortfarande högt
tillsammans med Rinkeby-Kista och Enskede-Årsta-Vantör.
Antal UVAS 16-29 år utan aktivitet under 3 år och totalt
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UVAS i 3år utan aktivitet

Totalt UVAS utan aktivitet

Gruppen inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
En undergrupp av UVAS är unga som omfattas av kommunens
aktivitetsansvar. Det är unga 16-19 år folkbokförda i kommunen
men som inte studerar på gymnasiet och inte har en avslutad
gymnasieutbildning. Totalt antal ungdomar i åldersgruppen var
40 970 i Stockholm år 2017. 20 procent av dessa (8 130) omfattades
av aktivitetsansvaret någon gång under året.12 Staden har ett
automatiserat register för KAA-ungdomarna i Stockholm. Registret
är rörligt och uppdateras dagligen i takt med att unga avbryter eller
påbörjar studier, flyttar in eller ut i staden eller fyller 20 år. En del
av de 8 130 ungdomarna är bara registrerade under en kort tid, då de
exempelvis håller på att byta skola. Det finns också ungdomar som
studerar utomlands ett år där skolan inte meddelat det. Det innebär
att antalet ungdomar som aktivt behöver sökas upp är betydligt färre
än de 8 130. Erfarenheten visar också att av de som söks upp har
den överväldigande majoriteten en rimlig sysselsättning.
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I statistiken finns alla 20-åringar med oavsett när på året ungdomen fyller.
Kommuner har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år
som har fullgjort sin skolplikt, men inte går eller har avslutat en
gymnasieutbildning.
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En ungefärlig uppskattning baserat på tidigare års siffror är att cirka
60-70 % av de unga i registret blir föremål för uppsökande arbete.
Under 2018 söktes cirka 6200 ungdomar inom KAA och av dessa
nåddes cirka 3400 fram till november. Av de resterande är en del
fortsatt aktuella för uppsök, medan andra automatiskt försvunnit ur
registret i och med att de börjat studera, flyttat från staden eller fyllt
20 år. Av de som nåddes 2018 uppgav majoriteten, ca 76 % eller
omkring 2 500 unga att de hade en sysselsättning, i huvudsak
studier eller arbete. Övriga erbjöds stöd från staden. Totalt 960 unga
tog under 2018 emot stöd inom ramen för KAA.
De 8 130 unga som någon gång under 2017 var inskrivna i KAA
förelade sig över stadens jobbtorg på följande sätt:
Jobbtorg Vällingby: 1 422 ungdomar
Jobbtorg Globen: 1 727 ungdomar
Jobbtorg Skärholmen: 1 264 ungdomar
Jobbtorg City: 2 019 ungdomar
Jobbtorg Kista: 1 501 ungdomar
Den stadsdelsförvaltning som har lägst andel ungdomar som
omfattas av KAA är Bromma (15 %). Alla förvaltningar i
innerstaden (Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm)
ligger på 17 procent tillsammans med Hägersten Liljeholmen.
Högst andel återfinns i Rinkeby-Kista (31 %). Något fler killar än
tjejer omfattas av KAA i staden, totalt 4 370 (21 %) killar och 3 760
(18 %) tjejer år 2017-2018.

Antal ungdomar i KAA år 2017, uppdelat på
stadsdelsförvaltning och kön
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Antalet ungdomar inom KAA stiger ju äldre ungdomarna blir från
586 unga som är 16 år till 2 856 som blivit 20 år.
Antal ungdomar i KAA utifrån ålder och stadsdelsförvaltning
År 2017-2018
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Bland ungdomar födda utomlands omfattas en högre andel ungdomar
av KAA jämfört med ungdomar med svensk bakgrund (född i
Sverige och minst en förälder född i Sverige). 36 procent av
ungdomarna födda utomlands ingick i KAA, vilket motsvarar 2 464
personer. Omkring 21 procent av ungdomar med utländsk bakgrund
(född i Sverige och båda föräldrar födda utomlands) är med i KAA.
Inom gruppen vars föräldrar endast har förgymnasial utbildning
ingick en tredjedel i KAA (751 personer). Endast 14 procent bland
ungdomar vars föräldrar är eftergymnasialt utbildade ingick i det
kommunala aktivitetsansvaret.
I statistiken är föräldrarnas inkomst indelad i fyra kvartiler.
Diagrammet visar fördelningen emellan KAA-ungdomarnas
föräldrar och föräldrar till dem som inte omfattas av KAA inom
varje kvartil.
Föräldrarnas inkomst, år 2017
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Utifrån Stockholms befolkningsprognos 2017 väntas antalet unga i
gymnasieåldern, 16-19 år, öka med ca 11 500 fram till år 2025. Det
innebär att antalet unga att söka upp inom ramen för det kommunala
aktivitetsansvaret förväntas öka.
Sammanfattningsvis kan konstateras att UVAS och KAA är grupper
som innefattar unga med stora behov, men att detta inte gäller för
samtliga och att det inte heller handlar om en stor grupp totalt.
Generellt går det bra för de allra flesta unga. Det är viktigt att
fokusera insatser och resurser på dem som behöver det, ofta handlar
det om följande grupper:







Unga med funktionsvariationer
Unga med psykisk ohälsa
Unga med kriminell livsstil
Unga med missbruksproblematik
Nyanlända
Unga med diffus problematik

2. FÖREBYGGANDE ARBETE
Med förebyggande arbete avses här att på olika sätt stödja unga för
att förhindra att de blir en del av UVAS- gruppen.
Tidiga insatser
Att skapa möjligheter för alla barn och ungdomar att klara skolan är
ett viktigt förebyggande arbete som måste starta tidigt. Att involvera
föräldrarna i att ge sina barn god omvårdnad och stöd är en viktig
faktor för att ge alla barn den möjligheten. Socialtjänstens
föräldrarådgivare utvecklar sedan några år tillsammans med
landstingets barnavårdscentraler, ett stärkt tidigt stöd (STIS), till
förstagångsföräldrar i flera stadsdelsförvaltningar. Ett aktivt arbete
för att få fler barn inskrivna i förskolan pågår sedan flera år i staden
då man vet att barn som deltagit förskolans verksamhet lyckas
bättre i skolan.

Stockholms stads insatser och åtgärder för
att unga inte ska lämnas utanför

Skolan som skyddsfaktor
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta
och utveckla kunskaper. Den ska främja alla elevers utveckling och
lärande samt en livslång lust att lära. Elever ska ges stöd och
stimulans till kontinuerlig utveckling för lärande och personlig
utveckling. En strävan ska vara att uppväga skillnader i elevernas
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Rektor har ansvar
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för att undervisning och elevhälsoverksamhet utformas så att
eleverna får de extra anpassningar och den hjälp de behöver. Skolan
har ett särskilt ansvar att uppmärksamma de elever vars situation
och svårigheter utgör hinder för deras inlärning. Skolan har även ett
ansvar för att uppmärksamma elever som far illa eller som uppvisar
tecken på ohälsa. För elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola
ska det finnas elevhälsa med specialpedagogiska, psykosociala,
psykologiska och medicinska insatser. I Stockholm stads skolor ska
även studie- och yrkesvägledare ingå i elevhälsan. Elevhälsoteamets
uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot
målen. Rektor ansvarar för att ge elevhälsoteamet ett specifikt
uppdrag utifrån skolans elevers behov.
Skolorna har alltså huvudansvaret för elevernas kunskapsutveckling
och skolgång, men när svårigheter uppstår är det viktigt att skola
och socialtjänst samarbetar vid behov. För att utveckla det
skolsociala samarbetet provar några stadsdelsförvaltningar i
ytterstaden att samarbeta med skolan i skolsociala team.
De skolsociala teamen riktas mot grundskolan och består av
socialsekreterare som arbetar tvärprofessionellt tillsammans med
skolans elevhälsoteam för att nyttja stadsdelsförvaltningens och
skolans samlade resurser i syfte att stödja elev och vårdnadshavare
utifrån individuella behov. Vid start görs en kartläggning och en
handlingsplan tas fram för att stärka skolnärvaro och höja
skolresultaten. Insatsen består i att skapa bättre förutsättningar för
att tillgodose elevens behov i skolan och hemma samt av studiestöd,
studievägledning och föräldrastöd med täta uppföljningar.
Erbjudandet sker utan biståndsbedömning och är frivilligt. Det finns
forskning som visar att skolan kan kompensera ogynnsamma
hemförhållanden som socioekonomi. Skolan som skyddsfaktor är
intressant eftersom det kan vara lättare att påverka situationen i
skolan än familjers sociala omständigheter.13
Att arbeta tillsammans med föräldrar och ungdomens nätverk i det
förebyggande arbetet är särskilt viktigt när det finns risk för
problematik och skolmisslyckande. För den yngre delen av
målgruppen finns det därför anledning att utveckla arbetssätt för att
agera nätverksbaserat runt både barn och föräldrar.
För dem som är över 18 år krävs dock ett samtycke för att involvera
föräldrar. En annan svårighet i socialtjänstens förebyggande arbete
är att biståndsbeslut krävs för att erbjuda upprepade individinsatser.
Stockholms stads insatser och åtgärder för
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Skolan som skyddsfaktor – Om skolans betydelse för att avstå ifrån kriminalitet
bland ungdomar i Stockholms stad, Julia Sandahl. 2014.
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Den pågående översynen av socialtjänstlagen (SoL) kan eventuellt
förbättra socialtjänstens möjligheter att arbeta förebyggande på
individnivå.14
SUSA: Stockholms unga vuxna studerar eller arbetar är ett ESFprojekt för 15-19 åringar som pågått sedan år 2016 i samarbete
mellan utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen.
Fokus är att ge förstärkt stöd och vägledning i årskurs 9 samt i
samband med sommarjobb för att säkra övergången till
gymnasieskola. Tanken är att de som går i årskurs 9 ska få ökad
motivation och lust inför gymnasiestudier. Projektet erbjuder också
möjligheter till dem som inte kommer in på sina gymnasieval. En
klar majoritet av deltagarna är nöjda och drygt 80 procent har en
aktivitet ett år efter att de varit med i SUSA.
Utbildningsförvaltningen har under år 2018 tagit fram riktlinjer för
övergångar mellan grund- och gymnasieskola. Riktlinjerna ska
säkerställa en väl fungerande och likvärdig övergång för elever från
grund- till gymnasieskola, vilket förutsätter ett förebyggande arbete
i det kontinuerliga systematiska kvalitetsarbetet. Riktlinjerna är
utformade som ett stödmaterial för att underlätta elevernas
övergång. Under år 2019 ska riktlinjerna förankras och
implementeras i stadens skolor och bör delges huvudmän för
fristående skolor.
Livsstil och hälsa
Stockholmsenkäten är ett samarbete emellan socialförvaltningen
och utbildningsförvaltningen. Vartannat år kartläggs ungdomars
livssituation via enkäten som riktar sig till elever i årskurs 9 och
årskurs 2 på gymnasiet. Resultatet blir ett kunskapsunderlag om
ungdomars självuppskattade psykiska hälsa, trivsel i skolan,
drogvanor osv. som kan användas av staden för att prioritera
insatser från central nivå och lokalt i stadsdelsförvaltningarna
utifrån varje skolas identifierade behov. I Stockholmsenkäten ställs
frågor både om psykiska och somatiska besvär. Att följa och agera
på den hälsoutveckling som sker bland ungdomar är viktigt i ett
förebyggande perspektiv, då det finns samband emellan hälsa,
livskvalitet och skolprestationer. Folkhälsomyndigheten följer
utvecklingen på nationell nivå och har kunnat konstatera att andelen
elever som uppger att de har minst två psykiska och/eller somatiska
besvär mer än en gång i veckan under det senaste halvåret har ökat
både bland 13 och 15 åringar. Att ha två eller fler psykiska eller
somatiska besvär oftare än en gång i veckan var vanligast bland
tonåringar som uppfattar familjens ekonomi som dålig.
Stockholms stads insatser och åtgärder för
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I forskningsprojektet Ung livsstil visar samband att både killar och
tjejer som har högre genomsnittsbetyg redovisar bättre fysisk hälsa
och högre livskvalitet. Det finns också en tendens att de skattar den
totala hälsan högre. Däremot finns det inte samma koppling till
psykiska besvär, de verkar förekomma i lika hög grad oavsett om
betygen är låga eller höga. 15
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Inom ramen för kommunens aktivitetsansvar för unga 16-19 år som
befinner sig utanför gymnasiet finns en handlingsplan som
arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har
utarbetat tillsammans.16 Samarbete sker löpande genom
regelbundna styrgruppsmöten, forum och informationsinsatser.
Handlingsplanen har nyligen reviderats då samverkan utvecklats
och lagstiftning förändrats. Kommuner har enligt skollagen ett
aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år som har fullgjort sin
skolplikt, men inte går eller har avslutat en gymnasieutbildning.
Från 1:a juli 2018 omfattas inte elever på introduktionsprogram.17
Inför skolavslutningen får elever med studiebevis information om
vuxenutbildningen och de söks senare upp liksom övriga unga som
omfattas av KAA. Ett studiebevis innebär att ungdomen har slutfört
gymnasiet, men inte fått godkänt i alla ämnen och kan därmed inte
fortsätta studera på universitet och högskola.
Gymnasiestudier och övergångar skola - arbetsliv
En viktig aspekt för att stärka övergång skola- arbetsliv är att
förhindra skolavhopp. I det sammanhanget är det mycket viktigt
med stöd under studiegången inom alla utbildningsnivåer. En annan
aspekt är att begränsa frånvaron i skolan. Förutsättning att arbeta
mer strukturerat och intensivt med frånvaro har tillkommit då
lagstiftningen har skärpts. Från och med höstterminen 2018 ska
frånvaro inom gymnasie- och gymnasiesärskolan alltid utredas. Det
gäller både giltig och ogiltig frånvaro. Det är rektor vid skolan som
ansvarar för att en utredning görs. Utredningen kan vara av enklare
karaktär, att exempelvis vid längre sjukfrånvaro begära in
läkarintyg. En annan lagförändring som är betydelsefull för gruppen
i risk att hamna utanför studier och arbete är att varje elev ska ha en
mentor.

15
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Forsknings- och utvärderingsprojekt kring ungas levnadsvanor och livsstil
inom fritid och kultur. Ulf Blomdahl, Stig Elofsson. Stockholms universitet.
16
Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar i Stockholms stad, Dnr. AMN
2016-0355-01.55 Dnr. UTBN 1.3.2–9506/2016
17
www.skl.se
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I programmet ”I Stockholm lämnas ingen ung utanför”, dnr AMN
2016-0345-01.05 lyftes behov av att skapa fler möjligheter att
avsluta gymnasiestudierna samt att det behövs alternativ till vanliga
gymnasiala studier för de som har stora behov av stöd för att
fullfölja gymnasiet. Ett exempel på att erbjuda flera alternativ för en
grupp som behöver stöd för etablering på arbetsmarknaden är
projektet Förstärkta vidaregångar som utbildningsförvaltningen
bedriver i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen. Det är ett
socialt investeringsfondsprojekt med syfte att utveckla en modell
där elever på introduktionsprogram (IM) får en etablerad kontakt
mot arbete eller vidare studier. Projektet har startat på Enskede
gårds gymnasium. Under vårterminen 2018 har 36 elever fått stöd
och vid terminsslut var 13 elever i arbete, praktik, inskrivna på
Jobbtorg eller i vuxenutbildning. Ytterligare elever kommer skriva
in sig på Jobbtorg. Projektet börjar arbeta med nya elever hösten
2018 som kan följas hela läsåret och får därmed en bra kontinuitet i
arbetet med eleverna.
För vissa äldre ungdomar som inte har nått måluppfyllelse i
gymnasieskolan skulle det kunna vara bättre att få avsluta
utbildningen inom vuxenutbildningen. Ett spår för att erbjuda fler
alternativ kan därmed vara att skapa sömlösa övergångar emellan
gymnasieskola och vuxenutbildning för de äldre eleverna.
Utbildningsförvaltningen vill förstärka perspektivet av
anställningsbarhet och ser i det sammanhanget över möjligheten att
utveckla introduktionsprogrammen i enlighet med de yrkespaket
som Skolverket utarbetat. Yrkespaketen består av en kombination
av gymnasiala kurser som matchar de kompetenskrav som
arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa. Paketen kan också
ligga till grund för vidare studier. Yrkespaketen är framtagna på
Skolverket i samverkan med branschkunniga i yrkesråd.18
Sommarjobb
Syftet med sommarjobben är att ge ungdomar en första erfarenhet
av arbetslivet. Det är för många en chans att få pröva ett arbete
vilket kan ha en stor betydelse för framtiden. Från och med 2017
har staden därmed ökat antalet sommarjobb för unga mellan 16-19
år. År 2017 engagerades 8 495 sommarjobbare och år 2018 drygt 9
050 st. Lika många tjejer och killar fick ett sommarjobb och det var
även jämn könsfördelning bland de sökande. År 2018 erbjöd
stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör, Rinkeby-Kista,
Spånga-Tensta och Södermalm flest sommarjobb. De fyra
Stockholms stads insatser och åtgärder för
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stadsdelsförvaltningarna stod för drygt hälften av samtliga
arbetstillfällen. Den stadsdelsförvaltning som hade lägst andel
ungdomar som ansökte om sommarjobb var Östermalm (19 %) och
den med högst andel var Rinkeby-Kista (70 %). Sommarjobb
Stockholm har en Facebook-sida där förvaltningen kan nå och
informera unga om sommarjobben, men också om Jobbtorg ungas
verksamhet generellt.
Inom projektet SUSA finns ett delprojekt vid namn SUSA Sommar
som genomförts tre omgångar. 2018 deltog totalt 42 ungdomar.
Syftet har primärt varit att förbereda inför sommarjobb och
skolstart, vilket coacherna beskrivit som uppfyllt då ungdomarna
stärkts. Coacherna har haft kontakt med aktuella grundskolor,
handledare i sommarjobben och mottagande gymnasieskolor.
Tanken är alltså att erbjuda meningsfulla aktiviteter för ungdomar
under sommarlovet för att säkra en bra övergång från grundskola till
gymnasiet.
3. UPPSÖKANDE ARBETE
I budget för år 2018 fick arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
genom jobbtorgen för unga (Kista, Skärholmen, Globen) och i
samarbete med stadsdelsnämnderna förstärka det uppsökande och
stödjande arbetet för unga utan sysselsättning och med komplex
problematik, samt utveckla insatser.
Jobbtorgen för unga fungerar idag som en plattform för stadens
uppsökande arbete mot unga som varken arbetar eller studerar. Från
Jobbtorgen utgår merparten av det uppsökande arbetet och det är
också ingången till de flesta insatser och det stöd som erbjuds unga
utanför arbete och studier. Under en flerårig process har jobbtorg
unga utvecklats från en stödjande, men tvingande verksamhet för
unga arbetssökande med försörjningsstöd till en bredare
verksamhet. Nu nås ungefär hälften av de inskrivna via uppsökande
arbete och drop in, de har aktivt valt att delta i verksamheten.
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Uppsökande arbete 16- 19 år, kommunala aktivitetsansvaret
Från ungdomstorgen utgår det uppsökande arbetet för unga 16-19 år
som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Arbetet
sker i nära samverkan med Skolslussen på utbildningsförvaltningen.
I samverkan med utbildningsförvaltningen utvecklas även insatser
för att förbättra övergångar från grundskola till gymnasium och från
gymnasium till vuxenutbildning eller arbete. Det uppsökande
arbetet inom KAA utgår från register. Inledningsvis skickas brev
och/eller sms. Om svar uteblir tas kontakt på telefon. Därefter
informeras om hembesök ifall ungdomen fortfarande inte svarar.
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Uppsökande arbete 20-29 år
Det uppsökande arbetet sker både via fältarbete från de olika
jobbtorgen, riktade kommunikationsinsatser och events samt genom
kontakt med olika aktörer som träffar målgruppen. De målgrupper
Jobbtorg når via det uppsökande arbetet består både av unga som
haft eller har kontakt med arbetsförmedlingen eller andra
myndigheter (dessa kontakter har då inte varit tillräckliga i
förhållande till de ungas stödbehov) och av unga som helt saknar
känd aktivitet eller kontakter med myndigheter. Jobbtorgen har
samverkan med arbetsförmedlingen (AF) och på samtliga Jobbtorg
finns AF-handläggare för att säkra tillgång till deras insatser. I
målgruppen finns både kortutbildade, unga med invandrarbakgrund,
unga med funktionsvariationer eller psykisk ohälsa och unga med
kriminell livsstil eller annan psykosocial problematik. Mycket av
utvecklingsarbetet har sedan 2015 skett inom projektet SUVAS
(Stockholms unga vuxna arbetar och studerar).
SUVAS är delfinansierat av europeiska socialfonden (ESF) och
löper fram till mars 2019. Projektet har bidragit till att drygt 1 000
unga har valt att skriva in sig på Jobbtorg. Projektmålet är att
komma i kontakt med 1 200 unga, vilket förefaller realistiskt att
SUVAS kommer uppfylla. För unga 20-29 år finns inga register
som inom KAA. Det innebär att den enda information som finns om
målgruppen på statistisk nivå är antal och fördelning över staden,
men inga namn eller personuppgifter. Uppsökande personal
använder sig därför av fler arenor där unga kan komma i kontakt
med staden och få information om det stöd som finns att få.
Förutom vanligt fältarbete kan vägen gå via digitala kanaler, det
civila samhället eller ungdomarnas föräldrar/vårdnadshavare och
anhöriga. Jobbtorg unga har en facebooksida där information
publiceras löpande och finns på Instagram.19
I syfte att fånga upp fler unga som varken arbetar eller studerar
anordnas också olika event. Exempel är öppet hus för anhöriga till
unga hemmasittare och olika typer av inspirationskvällar. Som ett
led i projektet arbetar man också med att skapa en mer enhetlig
struktur kring det uppsökande arbetet över staden och för att nå fler
kvinnor. I dagsläget är omkring 30 procent av de som nås kvinnor,
samtidigt som målgruppen i princip består av lika många kvinnor
som män. Jobbtorg unga Kista och Rinkeby Ungdomens hus
anordnade en inspirationskväll för tjejer. Över 400 tjejer deltog och
fick information om vilket stöd och vilka insatser staden kan
erbjuda i kombination med underhållning. I Rinekby-Kista
Stockholms stads insatser och åtgärder för
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stadsdelsförvaltning utvecklas för närvarande ett arbetssätt där
stadsdelen, frivilliga krafter och arbetsmarknadsförvaltningen
utvecklar metoder för att nå och vägleda ungdomar som inte annars
skulle ta sig till sitt jobbtorg. Detta utvecklingsarbete får stöd från
stadens sociala investeringsfond.
Stödbehov
Många i målgruppen är i behov av stöd från flera parter.
Arbetsmarknadsförvaltningen driver och deltar därför aktivt i
utvecklingsarbete kring unga tillsammans med socialförvaltningen,
utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna. Syftet är att
skapa ett sammanhållet arbete runt målgruppen och minimera
parallella processer för att öka effekten i ett gemensamt arbete.
Trots att många i målgruppen har ett stort stödbehov är resultaten
goda. Under första halvåret 2018 var 636 unga 20-29 år som nåddes
via uppsök/drop in inskrivna vid Jobbtorg. Under samma period
avslutades närmare 70 % till arbete eller studier.
Utöver insatser för de unga som varit inskrivna vid Jobbtorg
Stockholm erbjuder Jobbtorg unga service i form av vägledning och
stöd i frågor som rör arbetssökande i en rad olika sammanhang.
Detta sker dels genom drop in/kvällsöppet vid Jobbtorgen som tar
emot ett 50-tal besökare per vecka samt genom att coacher och
vägledare från Jobbtorg unga finns på plats i en rad verksamheter
som bibliotek, öppna förskolor och medborgarkontor. Exakta siffror
för antalet unga som erbjudits stöd utan inskrivning vid Jobbtorg
finns inte. Bara ungdomens hus i Rinkeby har under 2018 haft över
1 000 besök.
Framgångsfaktorer i det uppsökande arbetet
Det är viktigt att unga själva får komma till tals. Förvaltningen har
involverat målgruppen och tagit in ungas synpunkter i fokusgrupper
och enkäter. Enligt ungdomarna skulle de främsta åtgärderna till att
förhindra skolavhopp varit mer pedagogiskt stöd, uppföljning/stöd
vid mycket frånvaro och individuella anpassningar. Insamlat
material visade att bemötande är väldigt viktigt. En ungdom som
fått ett gott bemötande, inte känt sig dömd och fått hjälp att
exempelvis söka folkhögskola och arbete är generellt väldigt nöjd.
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Den pågående utvärderingen av SUVAS som genomförs av Joakim
Tranquist visar tydligt att en framgångsfaktor i uppsökande arbete
är att hålla i och behålla kontakten med ungdomen, samt koppla på
en passande insats. Framgången är inte given bara för att ungdomen
hittas, utan det handlar mycket om övergången från etablerad
kontakt till en bra insats. Det måste finnas förutsättningar för att
individernas utveckling tas om hand och vidmakthålls. Något
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meningsfullt som leder till nya möjligheter ska kunna erbjudas och
det får inte uppstå glapp i den kedjan. Enligt utvärderingen är
stabiliteten i övergången nyckelfaktorn för att det uppsökande
arbetet ska ge positiv effekt.
4. STADENS INSATSER
Detta avsnitt beskriver framförallt vilka insatser utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen
erbjuder UVAS-målgruppen. Det handlar både om arbete som görs i
ordinarie verksamhet som är relevant för målgruppen och om
projektfinansierade initiativ. Dessutom pågår arbete med att
utveckla insatser parallellt med det uppsökande arbetet utifrån
behov som framkommer. För UVAS-gruppen som nås i det
uppsökande arbetet (avsnitt 3) är det avgörande att det finns
anpassade, motiverande och effektiva insatser samt fungerande
samverkan, då många har behov av stöd från flera parter.
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen bedriver ett löpande arbete för att anordna
stödjande lärmiljöer i stadens skolor och utforma särskilt stöd i syfte
att ge alla elever förutsättningar att klara skolan. Skolan har ett
uppdrag kring varje elev och det är rektors ansvar att varje elev får
sin rätt till anpassning tillgodosedd liksom tillgång till elevhälsa.
Av de elever som 2014 påbörjade sina studier i Stockholms stads
gymnasieskolor har 63 procent ett examensbevis efter tre år, vilket
är en förbättring jämfört med de elever som startade 2012 och 2013.
I ett treårsperspektiv har andelen elever med examen ökat med två
procentenheter per år. För riket var resultatet 66 procent. Av
eleverna med examen från yrkesprogram nådde 40 procent
högskolebehörighet, en förbättring med en procentenhet. Av
samtliga utfärdade examensbevis var 89 procent från
högskoleförberedande program och 11 procent från yrkesprogram.
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När en elev väljer att avbryta sina gymnasiestudier eller byta till ett
annat program eller skola har utbildningsförvaltningen en enkät som
skolan ber eleven att fylla i. Enkäten ger en möjlighet att följa upp
orsaker till avbrott och byte. En del skolavhopp beror på att eleven
inte kommer in på önskad utbildning. Andra elever väljer något som
de sedan inte trivs med och avbryter då av den anledningen. Ett
särskilt initiativ för att förbättra elevernas möjligheter till väl
underbyggda studieval är att ett nätverk för studievägledare inom
grundskolan har startat. Inom nätverket finns möjlighet att utveckla
arbetssätt och metoder för att vägleda elever vid gymnasievalet.
Studievägledningen har en central roll för elever som riskerar att få
svårigheter att klara sina studier och riskerar att avbryta i förtid.
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Utbildningsförvaltningen har utformat en plan för Stockholms stads
fem introduktionsprogram.20 Planen är ett styrdokument som
gymnasieskolorna ska följa. Syftet är att skapa likvärdighet och
rättssäkerhet för eleverna. Inom utbildningsförvaltningen finns
verksamheten START Stockholm som vänder sig till nyanlända
elever och består av tre delar: mottagning, kartläggning och
hälsoundersökning. Till mottagningen kommer eleven enskilt eller
tillsammans med vårdnadshavare för skolplacering och information
om svenska skolsystemet. Ett samordnat mottagande, innefattande
kartläggning, tester och hälsobedömningar ska stödja nyanlända
elevers skolstart. Ett utvecklat likvärdigt arbetssätt i mottagandet av
nyanlända ska bidra till god måluppfyllelse för eleverna.
Socialförvaltningen
Inom socialförvaltningens enhet Framtid Stockholm är
öppenvårdsinsatser för barn och unga samlade. Där finns
familjebehandling, (oro för droger, utagerande beteende etc.)
föräldrastöd, utredning och behandling, stödcentrum (stöd till
brottsutsatta) särskilt kvalificerad kontaktperson, ungdomsjouren
(uppsökande arbete kvällar och nätter) och ungdomstjänst (påföljd
vid straff för unga). Framtid Stockholm är lokaliserade på
Södermalm och har öppnat en ny verksamhet i Rinkeby.
Socialförvaltningen har utformat en utbildning för socialsekreterare
inom myndighetsutövning som arbetar med unga lagöverträdare.
Syftet är att ge fördjupad kunskap i risk- och skyddsfaktorer samt
effektivare handläggning som rör målgruppen. Utbildningen
kommer att kvalitetsgranskas av åklagare och domare. Planeringen
är att ge utbildningen vid ett flertal tillfällen, med start hösten 2018
och därefter regelbundet varje termin.
En plattform dit ungdomar kan vända sig både för frågor om sex,
relationer och samtal med kurator är ungdomsmottagningarna som
drivs av landstinget och staden gemensamt. Det finns en spridning i
staden (Farsta, Gullmarsplan, Järva, Midsommarkransen och
Skärholmen) samt en ungdomsmottagning som drivs av
Stadsmissionen och Stockholms skolors ungdomsmottagning
(SKUM).
Arbetsmarknadsförvaltningen
Förvaltningens arbetsmarknadsinsatser finns i huvudsak inom
Jobbtorg Stockholm. Jobbtorgen har en nära samverkan med
näringslivet och arbetsgivare. Det finns tre Jobbtorg specifikt för
målgruppen unga, lokaliserade i Kista, Globen och Skärholmen.
Även Jobbtorget i Vällingby tar emot ungdomar.
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Preparandutbildning, programinriktat individuellt val, språkintroduktion,
yrkesintroduktion, individuellt alternativ
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Grundmetoderna inom Jobbtorgen är supported employment (SE)
och motiverande samtal (MI). Stödet är alltid individuellt utformat
och fokuserar på att den unga snabbt kommer ut i arbete, studier
eller insats, med stöd vid behov. Jobbtorgen erbjuder coachning,
studie- och yrkesvägledning, rådgivning, arbetsträning, praktik,
kortare yrkeskurser eller matchning mot jobb. Personaltätheten är
hög, vilket innebär att insatserna är anpassade, utifrån individuella
behov.
Ordinarie insatser särskilt för unga är:
- ungdomsanställning: kort praktik med möjlighet till sex månaders
visstidsanställning med handledning och uppföljning. Stöd samt
studie-och yrkesvägledning vid avslut för att söka nytt arbete.
- Ung i centrum: erbjuder självstärkande kurser och motiverande
insatser samt stöd till unga ensamkommande.
-arbetslagsanställning: betald arbetsträning för unga med en
kriminell livsstil, främst deltagare från sociala insatsgrupper
- AIM: erbjuder vägledning, stöd och struktur inför studier och
arbetsliv för ungdomar 16-19 år som för tillfället inte går på
gymnasiet.
Utöver ovanstående insatser utgör jobbtorgen en plattform för
stadens uppsökande arbete som beskrivits i avsnitt tre.
Särskilt utsatta målgrupper
En ökning av unga som tillhör en eller flera av de mer utsatta
målgrupperna och av unga med någon typ av psykosocial
problematik bland Jobbtorgs aspiranter har skett. För dessa unga är
det av stor vikt att erbjuda ett individuellt utarbetat stöd mot arbete
eller studier som tar hänsyn till hela deras livssituation och som
innefattar långtgående samverkan med andra aktörer i staden, samt
med landsting och Arbetsförmedlingen (AF). När det gäller insatser
för att stötta ensamkommande och nyanlända unga till praktik,
utbildning eller jobb organiserar arbetsmarknadsförvaltningen
inspirationsträffar på Ung i Centrum för studerande
ensamkommande unga, i syfte att stötta ungdomarna inför övergång
till fortsatta studier eller att komma ut på arbetsmarknaden. Cirka
320 ungdomar har deltagit år 2018. Arbetsmarknadsförvaltningen
har också tagit över ansvaret för Advisory board som är ett
samarbete mellan staden och näringslivet för att ensamkommande
ungdomar ska få komma ut i praktik. I mindre utsträckning kan
stadsdelsförvaltningarna även remittera unga ensamkommande till
Jobbtorg för stöd parallellt med gymnasiestudier inför övergång till
arbete och vuxenlivet. Utöver detta har drygt 400 extratjänster
tillsatts för nyanlända varav en del gått till nyanlända unga.
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Insats i samverkan
Sociala insatsgrupper (SIG) är en samverkansplattform som bedrivs
i projektform i stadens sju ytterstadsområden. Den syftar till att
samordna olika former av stöd för unga vuxna som vill sluta begå
brott eller lämna ett kriminellt nätverk.
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Jobbtorg deltar aktivt för att hitta vägar till försörjning, bort från
kriminalitet. Drygt 90 procent av deltagarna är män och drygt 70
procent saknar en gymnasie-examen.
En klar majoritet har en tidigare kontakt med socialtjänst och
arbetsförmedlingen. En stor andel har tidigare haft kontakt med
barn-och ungdomspsykiatrin. I princip ingen har arbete, praktik
eller studerar vid inskrivning. Omkring en fjärdedel har en bättre
situation vad avser arbete, boendesituation och försörjning när de
avslutar insatsen.
Utvecklingsprojekt
Utifrån nya behov använder arbetsmarknadsförvaltningen ofta
projektmedel för att utveckla metoder, arbetssätt och insatser. För
närvarande pågår flera projekt som vänder sig till målgruppen unga.
Nedan följer en kort beskrivning av projekten.
En gemensam nämnare för nedanstående tre projekt är samverkan
inom Samordningsförbundet21, en annan är deras fokus på psykisk
ohälsa.
Projekt Prolog: riktar sig till 18- 29 åringar i behov av samordnade
insatser från psykiatrin och stadens Jobbtorg. Fokus är
”hemmasittare”, en form av psykisk ohälsa som bidrar till
inaktivitet. Projektet kommer genomföra hembesök och länka till
befintliga insatser, i kombination med kontakt vid psykiatrin samt
studie- och yrkesvägledning. Projekttid: oktober 2018 – 2021.
Projekt DEV: syftar till att förbereda UVAS-gruppen för ett
återinträde/nyinträde i arbete eller studier genom ökade kunskaper,
ökad motivation och förbättrad hälsa. I en alltmer digitaliserad värld
prövas nya metoder för att locka hemmasittare och ungdomar som
fastnat i långt utanförskap. I projektet matchas deras intresse och
kunskap om IT, till en kreativ digital miljö med arbetsmarknad och
studier inom IT som mål.
Ung komp: är sedan 2015 ett samverkansprojekt mellan
Arbetsförmedlingen och staden. Syftet är att i multikompetenta
team stödja ungdomar (16-24 år) som har behov av sammanhållet
stöd i hela sin livssituation från flera kompetenser, för att etablera
sig på arbetsmarknaden. Deltagande är frivilligt, vilket kan vara en
nyckel till goda resultat. Projektet avslutas vid årsskiftet 2018-2019.
Planen är att implementera arbetet i mindre skala inom ramen för
Jobbtorg med start i Jobbtorg unga Globen.
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En gemensam nämnare för nedanstående fem projekt är att de
vänder sig till ensamkommande och nyanlända ungdomar.
Fokus framtid: Förvaltningen har tillsammans med
Ensamkommandes Förbund beviljats medel från Länsstyrelsen i
Stockholms län för ett projekt som syftar till att förbättra och utveckla
stöd för ensamkommande ungdomar att fullfölja studier och underlätta
etablering på arbetsmarknaden.
NySTART Stockholm är ett ESF-projekt med utbildningsförvaltningen som projektägare. Syftet är att fler nyanlända 15-19 år
får stöd till att slutföra gymnasiestudier eller underlätta övergångar
till andra utbildningsformer som gynnar etablering på
arbetsmarknaden.
Elevteam Komvux är ett projekt som finansieras av den sociala
investeringsfonden i Stockholms stad och genomförs av
arbetsmarknadsförvaltningen i samverkan med
utbildningsförvaltningen. För många nyanlända ungdomar som
kommer till Sverige i tonåren är det svårt att hinna fullfölja en
gymnasieutbildning inom ramen för gymnasieskolan. Inom
projektet Elevteam Komvux pågår arbete med att utveckla
samverkan mellan utbildningsförvaltningen och vuxenutbildningen
för att stärka nyanlända ungdomars möjlighet att fullfölja sina
gymnasiestudier inom vuxenutbildningen. Inom ramen för projektet
genomförs information om vuxenutbildningen både till personal och
till elever inom introduktionsprogrammet språkintroduktion. Det
tvärprofessionella elevteamet som består av studie- och
yrkesvägledare, speciallärare, studiehandledare
(modersmålsstödjare) och kurator erbjuder även individuellt stöd
inför övergången till och i studier vid vuxenutbildningen.
IT-värdar: finansieras av DUA och drivs av arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med kulturförvaltningen. Ungdomarna
får en grundläggande IT-utbildning. Sedan erbjuder de IT-stöd till
allmänheten framförallt på bibliotek. De kan svara på frågor kring
surfplattor, mobiltelefoner och hjälpa till att skapa mailkonto och
skicka sms. Omkring 60 ungdomar har deltagit och drygt 70% har
gått vidare till arbete och studier
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YFI: integrerad yrkesutbildning för invandrare utvecklar metoder
för att integrera svenskundervisningen och ämnesundervisningen i
ett yrkessammanhang. Projektet riktar sig till elever inom SFI
studieväg 2. Det är inte en specifik insats för ungdomsmålgruppen,
men ett bra exempel på övergångar studier arbetsliv för en
målgrupp och ett utvecklingsområde som lyftes i programmet
Stockholm lämnar ingen ung utanför.
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5. SAMVERKAN
I stadens budget för 2018 fanns flera samverkansuppdrag som berör
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen. Ett uppdrag handlar om att utarbeta arbetssätt och
metoder för stöd till ungdomar som riskerar att hoppa av
gymnasieskolan eller gå ut med ofullständiga betyg. Ett annat om
att undersöka samarbeten för yrkesförberedande studier för
nyanlända inom ramen för vuxen- och gymnasieutbildning. För att
hantera dessa budgetuppdrag har förvaltningarna en gemensam
styrgrupp för ungdomssamverkan. Styrgruppen har i uppdrag att på
strategisk nivå initiera och följa upp gemensamma utvecklingsuppdrag
och projekt, samt lyfta stadsövergripande frågor som rör unga och
ungas etablering. Styrgruppen syftar både till att upprätthålla en
gemensam kunskap kring projekt och insatser, samt till att driva och
styra samverkan. I styrgruppens uppdrag ingår även övergripande
styrning av KAA. Till styrgruppen lyfts frågor kring inriktning på
arbetet, ansvarsfördelning, behov av nya insatser och
resursfördelning. Till styrgruppen sker även rapportering av arbete
och resultat.
Budgeten innehöll också samverkansuppdrag mellan
arbetsmarknadsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna bland
annat kring sommarjobben och näringslivssamverkan.
Arbetsmarknadsförvaltningen har också ett samordningsansvar för
stadens samverkan med Arbetsförmedlingen. Det finns en
övergripande styrgrupp för samarbetet emellan Arbetsförmedlingen
och Arbetsmarknadsförvaltningen, där ungdomsfrågan är en av
många frågor som avhandlas med syfte att skapa bra samverkan. En
faktor som haft stor påverkan i att stärka samverkan är delegationen
för unga utan arbete (DUA).
Delegationen för unga till arbete (DUA)
Inom ramen för Delegationen för unga till arbete (DUA) har ett
omfattande arbete för unga 16-24 år underlättat samverkan med
arbetsförmedlingen. Samarbetet inom DUA handlar om att det görs
gemensamma bedömningar med individuellt fokus på den unga.
Jobbtorg och AF är till viss del samlokaliserade och har skapat
lokala rutiner som utgår från de centrala överenskommelserna. Från
årsskiftet 2018-2019 planeras för full samlokalisering av AF.s
ungdomsteam och Jobbtorg unga i Kista för att skapa en ingång för
unga på Järva. En viktig produkt av samverkan är
utbildningskontrakten, därför togs lokala rutiner fram år 2017 som
innefattar flera steg från förberedelse till uppföljning.
Stockholms stads insatser och åtgärder för
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Ett annat exempel på fördjupad samverkan är att
arbetsförmedlingen och Jobbtorg Järva har startat en gemensam
introduktionskurs för nya ungdomar som innehåller grundkunskap
om att söka arbete, skriva CV, intervjuträning etc.
Mål som formulerats inom DUA-samverkan är:
Målformulering

Resultat

Unga i målgruppen ska i högre grad

Andelen som kom i arbete minskade

komma ut i arbete

från 8,4% år 2015 till 7,5% år 2017.
Anledningen till minskningen är att
målgruppen förändrats, då fler
nyanlända med utomeuropeisk
bakgrund numer ingår.

Unga i målgruppen ska i högre grad

Andelen har ökat från 1,5% år 2015

gå vidare till studier

till 2,9% 2017 (arbetsförmedlingens
statistik)

Minst 200 st utbildningskontrakt/ år

380 utbildningskontrakt

I uppsökande arbete och drop in, nå

2015: 247 inskrivna, uppsök/drop in

fler unga 20-24 år som varken arbetar

2016: 274 inskrivna, uppsök/drop in.

eller studerar och saknar känd

2017: 475 inskrivna, uppsök/drop in

sysselsättning

Fler män än kvinnor nås
(Jobbtorgs statistik)

Högre andel unga som upplever att

Självskattad nöjdhet bland

service och insatser leder dem

ungdomarna, 4,5 av 5.

närmare arbete eller studier
Medarbetare och chefer på Jobbtorg

75% procent av den personal som

och Arbets-förmedlingen upplever att

besvarat en uppföljningsenkät menar

verksamheten i samverkan ökar

att samverkan ökar chanserna till

ungdomarnas chanser till arbete eller

arbete och 67% till studier.

studier
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Utvecklingsområden inom DUA berör framförallt olika
undergrupper, exempelvis nyanlända. Andelen nyanlända som
fullföljer sina gymnasiestudier behöver öka, samt andelen som går
vidare från språkintroduktion till studier vid vuxenutbildningen.
Staden har påbörjat ett utvecklingsarbete inom området vilket
beskrivits i tidigare avsnitt. Andra grupper där det krävs utveckling
och förbättrad samverkan med exempelvis Försäkringskassan och
Landstinget rör unga funktionsnedsatta, unga med missbruksproblematik och unga med psykisk ohälsa. Även inom dessa
områden har nya initiativ tagits, vilket framgick i avsnittet om
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stadens insatser. Samverkan inom DUA och erfarenhetsutbyte samt
studiebesök i andra kommuner har bland annat handlat om
samlokalisering. Nuvarande DUA-överenskommelse går ut vid
årsskiftet 2018-2019, men förlängs för 2019 då en nya DUAöverenskommelse kommer att ersätta den tidigare.
Samverkan med civilsamhället
Staden har utökat samarbetet med civilsamhället för att öka den
lokala närvaron och vara där de unga finns. Ett exempel som
fokuserar just på lokal närvaro är samarbetet med Fryshuset.
Verksamheter i staden arbetar utifrån en gemensam plattform där
det finns samsyn kring rådande situation och det arbete som ska
genomföras. Då är det viktigt att även samverkan med
civilsamhället sker utifrån en plattform och i den mån det är möjligt
skapa samlokalisering av offentliga och frivilliga insatser med
ungdomen i fokus. Ett exempel på samlokalisering är ungdomens
hus som startat år 2018 i Rinkeby. Det är ett samarbete mellan
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Jobbtorg Unga i Kista och
Rinkeby föräldraråd. Verksamheten vänder sig till 16-29 åringar
och där finns studie- och yrkesvägledare, samordnare för det
kommunala aktivitetsansvaret (KAA) samt ungdomskonsulenter
från Jobbtorg Unga. Ett uppdrag är att vägleda UVAS vidare till
Jobbtorgs ordinarie verksamhet för att öka ungdomarnas motivation
och kapacitet att komma vidare ut i arbete/studier. Förvaltningarna
anser att det är intressant att följa effekterna av samlokaliseringen
och att vid positiva resultat sprida konceptet.
Samverkan planeras mellan Jobbtorg och Brommapojkarna i
Hässelby-Vällingby och diskussioner har även påbörjats med
Hammarby IF kring samverkan på södra sidan av staden.
Länsstyrelsens VIDA- projekt (Välj Inkludering, Delaktighet,
Aktivitet) berör också delvis målgruppen unga. Syftet med VIDA är
att ge nyanlända erfarenheter av föreningsliv. Ett stort antal
föreningar ingår i projektet och introducerar personer i sin förening.
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Lokal samverkan
Stärkt samverkan mellan stadsdelsnämnderna och facknämnder
utifrån lokala utvecklingsplaner: I stadsdelsnämndernas lokala
utvecklingsplaner (LUP) finns målsättningar om att förbättra barn
och ungas livsvillkor, minska andelen unga som varken arbetar eller
studerar och öka förutsättningarna för etablering på
arbetsmarknaden. Stadsdelsförvaltningar med höga andelar UVAS
har i vissa fall gjort konkreta insatser, som att etablera ett
Ungdomens hus i Rinkeby eller arrangera konferens och
föreläsningar om ämnet, vilket Spånga-Tensta gjort. Samverkan är
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viktigt för att skapa ett helhetstänk kring individen. Unga i behov av
stöd från flera aktörer ska uppleva att inblandade aktörer agerar som
en och ger ett samlat stöd. Därför har samverkan inom staden och
mellan staden och externa aktörer intensifierats exempelvis genom
de nystartade projekt tillsammans med Samordningsförbundet som
nämndes i avsnitt fyra: Stadens insatser.
Näringslivssamverkan
En ökad samverkan med arbetsgivare inom privat sektor för att fler
unga ska få möjlighet att komma ut i arbetslivet har skett genom
rekryteringsträffar inom olika branscher. Exempelvis anordnades en
för unga inom besöksnäringen. Rekryteringsträffar anordnas också
på Ung i centrum för ensamkommande för att ge unga möjligheter
till extrajobb parallellt med gymnasiestudier.
Det har även skapats partnerskap med företag. Ett exempel är att
arbetsmarknadsförvaltningen tecknade ett partnerskapsavtal med
Stockholm Exergi i slutet av 2017. Det ska skapa sysselsättning för
ungdomar som står långt från arbetsmarknaden och samtidigt
utveckla samarbetsformer för att möta behov av kompetens i
energibranschen. Inledande praktik, sedan arbete varvat med en dag
i veckan för att läsa upp betyg, delta i språkundervisning, söka jobb
eller gå utbildningar beroende på ungdomens behov. På
arbetsplatsen har varje ungdom en handledare som gått
förvaltningens handledarutbildning. Tio ungdomar har anställts,
målet för 2018 är 25 ungdomar. Initiativet utvecklas och förbättras
löpande, tät kontakt ger möjligheter att längre fram koppla på andra
initiativ som ger än större effekt för stadens ungdomar.
En annan variant för att skapa praktikplatser och arbetstillfällen är
att använda sociala klausuler i upphandlingar. Det har lett till att
ungdomar fått chans till anställning.
Satsningen på yrkesinriktad vuxenutbildning mot bristyrken sker i
samverkan med arbetsgivare från start. Arbetsgivarna är med och
informerar om utbildningen, tar emot elever på arbetsplatslärande
(APL) och anställer ungdomar. Arbetet har också varit uppsökande
med träffar i samverkan med arbetsgivare på ungdomstorgen och
ungdomarna kunde ansöka till utbildning på plats.
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att unga inte ska lämnas utanför

PM
Sida 26 (33)

6. ANALYS OCH DET FORTSATTA ARBETET
Följande analys är framtagen i samverkan mellan representanter för
arbetsmarknadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen.
Målgruppen
En positiv utveckling mellan åren 2013 och 2015 är att både antalet
och andelen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) har
minskat. År 2015 är det 1 680 UVAS-ungdomar färre i staden. I ett
längre perspektiv är trenden att andelen UVAS minskat lite sedan
2009 och framåt. Samtidigt är gruppen fortfarande stor, det rör sig
om över 15 000 unga år 2015. Enligt befolkningsprognosen ökar
dessutom ungdomsgrupperna samtidigt som högkonjunkturen med
en god arbetsmarknad förväntas dämpas de närmaste åren. Det är
därmed angeläget att fortsätta utveckla metoder och arbetssätt för
att möta målgruppen med bra stöd och insatser.
Även om andelen UVAS-ungdomar minskat har tre av stadens
stadsdelsnämndsområden (Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och
Skärholmen) över en tiondel UVAS bland unga 16-29 år. Det finns
därmed behov av att göra ytterligare insatser med särskilt fokus på
vissa stadsdelar bland annat på Järvafältet. Av de drygt 15 000
ungdomar som ingår i UVAS-gruppen har ungefär hälften ingen
känd aktivitet vilket kan vara en källa till extra oro. Då vet man helt
enkelt inte hur dessa ungdomar försörjer- och sysselsätter sig i
vardagen. Med en hög andel UVAS utan känd aktivitet finns
anledning att arbeta vidare med utveckling av uppsökande metoder.
Den allvarligaste situationen kan befaras för långvariga UVASungdomar (utan känd aktivitet i tre år). Fyra stadsdelsnämndsområden utmärker sig i detta fall: Enskede-Årsta-Vantör, RinkebyKista, Södermalm och Östermalm. Dessa områden har vardera
omkring 300 ungdomar i denna grupp. Tillsammans har de 45 % av
hela UVAS-gruppen utan känd aktivitet i tre år. Det kan till en del
handla om ungdomar som exempelvis befinner sig på resa eller i
studier utomlands, där det inte finns någon anledning till oro. Det
kan dock också handla om ungdomar som lever i en parallell
tillvaro i samhället. De fyra stadsdelsnämndsområdena är väldigt
olika till sin karaktär, så det kan finnas olika orsaker till högt antal
långvariga UVAS.
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Frågor som väcks visar på vikten av att ständigt förbättra metoderna
i att kartlägga målgruppen för att effektivisera resurser där de bäst
behövs. Här krävs fortsatt fördjupningsarbete för att ringa in
målgruppen. Samtidigt som det finns anledning att fästa särskild
uppmärksamhet på dem som saknar känd aktivitet under lång tid
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kan problematiken dock vara värre för vissa ungdomar som är
kända och deltar i insatser, men som inte riktigt kommer vidare. Det
finns en grupp som går in och ut ur stöd och insatser. Det krävs
metodutveckling för att bättre förstå behov inom den rörliga
gruppen, samt utveckla effektiva insatser. Trots ökad kunskap om
enskilda riskfaktorer, såsom låg utbildning, funktionsnedsättning
och utländsk bakgrund konstaterade den statliga strategin kring
UVAS att det ännu finns kunskapsluckor om målgruppens behov.
Fortsatt uppsökande verksamhet, tätt arbete tillsammans med
målgruppen och utveckling av stöd och insatser behövs därmed.22
Antalet ungdomar att följa upp i den yngre gruppen, de som faller
inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har ökat över tid.
Det beror främst på att ungdomsgruppen vuxit totalt sett. Faktorer
som brukar lyftas fram som potentiella att påverka etablering är
socioekonomiska faktorer. Som tidigare presenterats har KAAgruppens föräldrar en lägre utbildning än föräldrar till dem som inte
omfattas av KAA. Bland ungdomar födda utomlands är en relativt
högre andel ungdomar i KAA jämfört med ungdomar med svensk
bakgrund (född i Sverige och minst en förälder född i Sverige).
Dessutom, återfinns stora skillnader i föräldrarnas inkomstnivåer.
Sammantaget visar dessa bakrundsvariabler att KAA-gruppens
föräldrar inte är lika etablerade som genomsnittet i staden.
Förebyggande arbete
Flera förändringar i skollagen från den 1 juli 2018 förstärker vikten
av det förebyggande arbetet. Det handlar om:
- särskilt stöd: elev med behov av särskilt stöd ska få individuellt
utformat och anpassat stöd i enskilda moment och i hela lärandet.
- mentor: alla elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan ska ha en
mentor som följer elevens kunskapsutveckling och studiesituation.
- frånvaro: rektorn på gymnasie- och gymnasiesärskolan ska
skyndsamt utreda upprepad eller längre frånvaro (oavsett om den är
giltig eller ogiltig).
- överlämning: elev som byter skolform eller skola ska få viktiga
uppgifter (kunskapsutveckling, stödinsatser, studieresultat etc.) som
kan behövas för att underlätta övergången överlämnade.
Sammantaget ska ovanstående förändringar ge eleverna bättre stöd
både i kunskapsutvecklingen och i studiesituationen generellt. Det
är viktigt att staden förvaltar dessa förebyggande redskap inom
skolan väl för att öka andelen elever som avslutar gymnasieskolan.
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Med tanke på sambanden mellan hälsa och skolprestationer samt
den ökade psykiska ohälsan bland unga i staden är ett utökat fokus
på elevhälsan angeläget.
En grupp som det generellt sett går sämre för i livet är placerade
barn och unga. Att ge dessa barn och unga förutsättningar att klara
sig bra i skolan är enligt forskningen en nyckel till framgång.23 För
närvarande pågår en revidering av stadens stödmaterial om
samverkan mellan skola och socialtjänst, som bland annat beskriver
ansvarsfördelningen för en obruten skolgång för barn och unga som
placeras utanför det egna hemmet. På nationell nivå har Skolverket,
Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten i juni
2018 överlämnat ett förslag till regeringen om en ny modell för
fungerande samverkan för obruten skolgång; Den så kallade SAMSmodellens övergripande syfte är att säkerställa en obruten skolgång
för placerade barn och unga när placeringen medför skolbyte.
Modellen är ett stöd för dem som arbetar med placerade barn och
unga i socialtjänst och skola.24 Eftersom modellen delvis syftar till
att minska UVAS-gruppen föreslås i detta sammanhang att
Stockholm undersöker möjligheterna att införa modellen i staden.
Uppsökande insatser
Könsfördelningen är relativt jämn både bland UVAS- och KAAungdomar. Däremot når staden inte lika många tjejer som killar i det
uppsökande arbetet. Omkring 30 procent av dem som blir uppsökta
är kvinnor. Det är viktigt att hitta nya metoder för att nå kvinnor.
Inspirationskväll för tjejer som jobbtorg unga Kista och Rinkeby
Ungdomens hus anordnat kan fungera som exempel för liknande
aktiviteter vid andra jobbtorg unga. Fortsatta arrangemang specifikt
för tjejer är även viktigt framöver.
Stadens förvaltningar skulle också kunna prova att anställa personer
för exempelvis enkla administrativa arbetsuppgifter från
målgruppen UVAS i högre utsträckning för att inspirera andra.
Stadens insatser
Arbetslagsanställningar och andra typer av särskilda insatser skulle
kunna utvecklas för att bli intressantare för fler ungdomar, inklusive
tjejer. Det skulle kunna handla om kreativa näringar kombinerat
med praktisk utbildning och teoretiska delar inom exempelvis
teater, restaurang, catering. Syftet skulle vara att stärka ungas
självförtroende och långsiktiga ställning på arbetsmarknaden. Som
tidigare nämnts i olika sammanhang finns exempel i form av de så
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Barn i familjehem, Förslag på åtgärder som skulle göra skillnad för samhällets
mest utsatta, Bo Winnerljung och Titti Mattsson, 2016
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kallade Produktionsskolorna i Danmark.25 Det skulle vara intressant
om staden fick möjlighet att utveckla något liknande inom
introduktionsprogrammen, exempelvis yrkesintroduktion på
gymnasieskolan, samt inom vuxenutbildningen.
Enligt studien ”Hur går det för våra unga vuxna” där forskarna följt
en generation ungdomar har UVAS betydligt sämre ekonomi,
svagare sociala relationer, överrepresentation av psykiska problem,
dåligt självförtroende och upplevd låg kontroll över sin framtid.
Skillnaderna jämfört med övriga gruppen var stora och
systematiska.26 Det finns anledning att fortsätta erbjuda, utveckla
och arbeta intensivt med de grupper som riskerar att hamna utanför
studier och arbete under lång tid. Det handlar som tidigare nämnts i
högre grad om ungdomar med funktionsvariationer, psykisk ohälsa,
kriminell livsstil, missbruksproblem, nyanlända och unga med
diffus problematik. Uppföljningar och utvärderingar som gjorts av
statliga arbetsmarknadsinsatser för unga visar att insatser som
praktik, utbildning, intensifierad arbetsförmedling eller
subventionerade jobb bör reserveras för dem som riskerar att bli
eller är långvarigt inaktiva. Den typen av intensiva insatser kan få
negativa konsekvenser, såsom inlåsningseffekter för unga som står
relativt nära arbetsmarknaden. Dessutom leder generella insatser
som CV-skrivning och rådgivning oftast inte till efterfrågat resultat
för de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden. Rätt insats till
individen och den individuella anpassningen är därför viktig.
Omfattande insatser bör därmed reserveras för den mindre grupp
unga som har stora behov av stöd.27
I slutrapporten Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken
arbetar eller studerar föreslår den nationella Samordnaren att
elever som slutar gymnasiet i förtid eller utan examen alltid ska
erbjudas ett avslutande vägledningssamtal som ska innefatta
individuellt stöd och vägledning. Berörda nämnder i staden var
mycket positiva till förslaget i remissvaret till slutbetänkandet. I
samband med att en elev slutar gymnasieskolan i förtid borde
skolan vara ålagd att meddela kommunens aktivitetsansvar.
Ett arbete i linje med detta förslag är påbörjat inom projektet
Förstärkta vidaregångar som finansieras av sociala
investeringsfonden samt inom ESF-projektet SUSA. Det är
angeläget att följa detta utvecklingsarbete och successivt erbjuda
25

Arbetsmarknadsrapport Stockholms stad, 2017
Hur går det för våra unga vuxna. En rapport om sysselsättning och levnadsvillkor.
Institutet för Framtidsstudier, 2018:1
27 Engdahl M och Forslund A, En Förlorad generation? En ESO-rapport om
ungas etablering på arbetsmarknaden (2015), sid. 13
26
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fortsatt stöd i studierna för dem som går vidare till studier eller
vägleda till annan sysselsättning. Det är centralt att ungdomen får
en etablerad kontakt och riktat stöd utifrån sitt behov för att
förhindra ett glapp i vidaregången från gymnasieskolan till annan
sysselsättning. Uppföljningar visar att omkring en tredjedel inte
fortsätter påbörjade studier, därför är fortsatt stöd och Jobbtorg i
skolan bra redskap för att begränsa inflödet av UVAS-ungdomar.
Denna analys fokuserar på unga utanför arbete och studier, men det
finns också unga i arbete eller studier som befinner sig i en sårbar
situation. Det kan handla om osäkra anställningsförhållanden eller
stora svårigheter att klara sina studier. I arbetet med UVAS är det
därför viktigt att utveckla ett stöd som vid behov också kan erbjudas
efter inträde på arbetsmarknaden eller i studier.
Samverkan
Grupper som UVAS behöver ofta insatser från flera huvudmän,
därför är det mycket positivt att flera initiativ för UVAS-gruppen
påbörjats inom Samordningsförbundet. Ännu fler insatser i
samverkan med andra aktörer är angeläget framöver. Samverkan
som finns inom KAA och DUA fungerar mycket bra och har
utvecklats under tid. Nu gäller det att hålla i den samverkan som
skapats och fortsättningsvis avsätta de resurser som krävs för att
samverkan kan fortgå i linje med den struktur som formats, samt att
fortsätta utveckla nya insatser tillsammans.
Som nämndes i inledningen handlar de grupper som generellt visat
sig behöva mer stöd och insatser än andra om:
 Unga med funktionsvariationer
 Unga med psykisk ohälsa
 Unga med kriminell livsstil
 Unga med missbruksproblematik
 Nyanlända
 Unga med diffus problematik
Med hänsyn tagen till de särskilda grupper som lyfts ovan är det
viktigt med övergripande och lokala samverkansformer för att
förenkla samt effektivisera ett gemensamt arbete mellan fack- och
stadsdelsförvaltningar.
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I detta sammanhang är också den samverkan som finns mellan
kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting för
insatser till barn i behov av särskilt stöd (BUS) värd att beakta.
BUS-samverkan regleras i en överenskommelse som slöts år 2012. I
Stockholms stad finns åtta lokala BUS-grupper.
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För samtliga av ovanstående grupper är samverkan en avgörande
faktor för att kunna erbjuda effektivt stöd. Det finns därmed
anledning att exempelvis inom ramen för Samordningsförbundet
diskutera ytterligare insatser för unga utanför med extra behov
såsom unga med funktionsvariationer, unga med psykisk ohälsa
och unga med diffus problematik. För gruppen med diffus
problematik behövs metodutveckling för att möta komplexa
tillstånd, som exempelvis hemmasittande. Även i det ordinarie
arbetet är det viktigt att fördjupa samverkan.
I slutrapporten som överlämnats av den nationella samordnaren;
Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller
studerar föreslås att en permanent nationell samordnare inrättas
med uppdrag att driva på arbetet med att stärka etableringen för
unga med funktionsnedsättning. Enligt förslaget ska tjänsten
placeras på Arbetsmarknadsdepartementet och samarbeta med
Utbildnings- och Socialdepartementet. Stadens remissvar var
positivt till förslaget, men betonade att Utbildningsdepartementet
behöver ha en aktiv roll för att kunna förändra och förbättra
utbildningen i syfte att ungdomar i behov av särskilt stöd förbereds
för att kunna få ett arbete. Det är viktigt att undvika den otydlighet
som finns inom introduktionsprogrammen om vilka resultat
ungdomarna faktiskt uppnår. Att utbildningen håller hög kvalitet
och har tydliga mål är centralt för unga som riskerar att hamna
utanför.
En målgrupp som inte omfattas av den föreslagna nationella
samordnarens uppdrag (då det krävs en diagnos, rätt till stöd enl.
LSS) är ungdomar som har en svag begåvning. Det är
uppskattningsvis 14 procent av befolkningen som i ett IQ-test antas
hamna inom den nedre delen av normalvariationen med en
intelligenskvot på 70-85. De har alltså inte en diagnos, men kan ha
stora svårigheter i skolan och behov av specialpedagogik. Idag är
målen för högt satta för att svagbegåvade ska kunna klara dem.28
När det gäller unga med kriminell livsstil finns anledning att
löpande vidareutveckla arbetet med sociala insatsgrupper. Personal
som möter unga kan upptäcka missbruk och länka vidare till stöd
inom socialförvaltningens Framtid Stockholm. Staden har antagit en
ANDT (alkohol, narkotika, droger, tobak)- strategi som ger en
riktning för det fortsatta arbetet. Jobbtorg kan erbjuda stöd mot
arbete och studier parallellt med insatser från andra aktörer. Det
behövs en strategisk samverkan kring målgruppen mellan stadens
socialtjänst, Jobbtorg Stockholm, Stockholms läns landsting och
28
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Elisabeth Fernell (Professor inom barn- och ungdomspsykologi vid Göteborgs
universitet). Svenska Dagbladet, 13 oktober 2012
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andra parter som kan erbjuda behandlings- och stödinsatser.
Personalens kompetens att upptäcka missbruk ska också stärkas.
En hel del av de faktorer som nämnts samvarierar. Exempelvis kan
psykisk ohälsa ta sig uttryck i ett missbruk. Därför är det alltid
viktigt att arbetet och insatser tillsätts utifrån individuella behov.
För dessa grupper behövs både samverkan och en metodutveckling
som bidrar till att effektiva insatser kan erbjudas målgrupperna.
DET FORTSATTA ARBETET
I stadens budget för 2019 har arbetsmarknadsnämnden fått följande
uppdrag som knyter an till det arbete som beskrivits i denna rapport:


Förebyggande arbete
i samverkan med utbildningsnämnden utveckla arbetet med
att etablera kontakt med elever i riskzonen under sista året i
grundskolan eller på gymnasiet för att erbjuda stöd för att
fullföra utbildningen eller i övergången från skola till
arbetsliv



Uppsökande arbete
stärka det uppsökande arbetet mot unga som varken arbetar
eller studerar och mot kvinnor som står utanför
arbetsmarknaden.



Stadens insatser
genom jobbtorgen erbjuda stödinsatser som vägledning och
planering till ensamkommande unga i övergången mellan
skola och jobb eller vidare studier



Samverkan
bistå socialnämnden och stadsdelsnämnderna i arbetet med
insatser för de ungdomar som nås genom sociala
insatsgrupperna, både målgrupperna 12-18 år samt 19-29 år

Även utbildningsnämnden och socialnämnden har fått
budgetuppdrag med koppling till UVAS-målgruppen. Flera uppdrag
ska utföras gemensamt av de tre nämnderna.
Sammanfattande förslag
Utifrån vad som presenterats i denna rapport, inriktningen i stadens
budget för 2019, synpunkter från samverkansparter och
förvaltningens samlade bedömning föreslås följande fortsatta
utvecklingsområden för att unga i staden inte ska lämnas utanför
studier och arbete:
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Förebyggande arbete
 Utveckla stöd i övergångar grundskola- och gymnasieskola
 Utveckla arbetet utifrån nya skollagen i syfte att öka andelen
elever som slutför en gymnasieutbildning
 Erbjud avslutningssamtal när en elev avbryter
gymnasiestudier i förtid.
 Undersök möjligheterna för att implementera SAMSmodellen i staden (samverkan skola-socialtjänst).
Uppsökande arbete
 Fortsatt satsning på uppsökande arbete och metodutveckling
 Utveckla kartläggningsmetoder för att öka kunskapen om
UVAS-gruppen.
 Knyt det uppsökande arbetet tätare till erbjudande om
efterföljande insatser och tät samverkan i övergången från
uppsök till insats (stärka övergången och undvika att
ungdomen hoppar av).
Stadens insatser
 Utveckla fler inriktningar inom arbetslagsanställningar och
särskilda insatser som blir intressanta alternativ för fler
unga, inklusive tjejer.
 Utveckla fler insatser anpassade för unga med kriminell
livsstil.
 Utveckla fler insatser för unga som inte fullföljt gymnasiet.
Samverkan
 Utveckla fler insatser i samverkan med andra aktörer för
unga med komplex problematik.
 Utveckla samverkan internt i staden mellan
arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningens olika verksamheter.

Utveckla samverkan kring ungdomar med
missbruksproblem i enlighet med ANDT-programmet.
(Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken
2018-2021)
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Unga utanför 16-29 år
Bromma
Arbetsmarknadsförvaltningen har i uppdrag
att söka upp målgruppen.
Stadsdelsförvaltningen får informationen för kännedom.
Detta är en presentation av unga 16-29 år i Bromma som
varken arbetade eller studerade och unga inom det
kommunala aktivitetsansvaret.
I Bromma var 13 968 unga i ålder 16-29 år folkbokförda år 2015.
Gruppen har ökat med 1 587 ungdomar sedan år 2011. I
Stockholms stad bestod ungdomsgruppen 16- 29 år av 177 919
unga, vilket innebär att 8 procent av stadens unga återfanns i
Bromma.
I Bromma var andelen unga 16-29 år som varken arbetar eller
studerar (UVAS) 5,8 procent (872 personer). Av dessa var 425
kvinnor och 447 män. Bromma har en lägre andel UVAS än
genomsnittet i staden som ligger på 8,5 procent. Andel ungdomar
som saknar känd aktivitet i Bromma är 3,2 procent (449 personer)
vilket är något lägre än 2011, då motsvarande siffra var 3,5 procent.
Antalet utrikes födda av målgruppen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar uppgick till 343 i Bromma år 2015.
Utbildningsnivån i målgruppen varierar. Grafen visar målgruppens
utbildningsnivå i Bromma och i förhållande till hela staden.
Andel med respektive utbildningsnivå, år 2015
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I tabellen visas antalet och andelen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet 2015 i jämförelse
med 2012 i Bromma och staden, fördelat på tre ålderskategorier.

Den statistik som
presenteras om UVAS
kommer från SCB och
avser 2015. Statistik
som framställs av SCB
har ofta ett par års
eftersläpning.

Bromma
2012
Antal
Andel
%
57
12,5
170
37,2
229
50,2
456
100

År
16-19
20-24
25-29
Totalt

Bromma
2015
Antal
Andel
%
33
7,3
182
40,5
234
52,1
449
100

Stockholm
2012
Antal
Andel
%
1033
12,5
2732
32,9
4531
54,6
8 296
100

Stockholm
2015
Antal
Andel
%
659
8,7
2556
33,9
4335
57,4
7 550
100

Av tabellen framgår att antalet unga som varken arbetar eller
studerar och saknar känd aktivitet har minskat lite i Bromma och i
staden som helhet. Framförallt har antalet och andelen minskat i
den yngsta kategorin. Av målgruppen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet var det 136 personer
(30,3 %) som tillhört målgruppen tre år i följd i Bromma. I hela
staden utgör motsvarande grupp 2 729 ungdomar (36 %) år 2015. 1
Av Stockholmsenkäten år 2018 framgår att 38 procent av flickorna
och 15% av pojkarna ofta är ledsna och deppiga utan att veta varför
i årskurs 2 på gymnasiet i Bromma. 2 24 procent av tjejerna och 25
procent av killarna har någon gång använt narkotika. Killarna
ligger under snittet i staden (30%) medan tjejerna ligger på snittet
(25%) En klar majoritet av eleverna (93%) trivs bra i skolan, vilket
är över snittet i staden (90% för killarna och 89% för tjejerna).
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) år 2017
Inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) består gruppen att
följa upp av 596 ungdomar i Bromma. Den totala ungdomsgruppen
uppgår till 4 012 ungdomar, vilket innebär att 15 procent av
ungdomsgruppen återfinns inom KAA. Bromma har en lägre andel
KAA-ungdomar, jämfört med genomsnittet i staden på 20 procent.
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret i
Bromma. År 2017
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Källa KAA-statistik 2017, SCB.
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Andel av dem som saknar känd aktivitet, inte av hela UVAS-gruppen.
Snitt i staden 44% för flickor och 22% för pojkar

Unga utanför 16-29 år
Enskede-Årsta-Vantör
Arbetsmarknadsförvaltningen har i uppdrag
att söka upp målgruppen.
Stadsdelsförvaltningen får informationen för kännedom.
Detta är en presentation av unga 16-29 år i Enskede-ÅrstaVantör som varken arbetade eller studerade och unga
inom det kommunala aktivitetsansvaret
I Enskede-Årsta-Vantör var 20 331 unga i ålder 16-29 år
folkbokförda år 2015. Gruppen har ökat med 634 personer sedan år
2011. Under samma år bestod ungdomsgruppen av 177 919 unga i
Stockholms stad, vilket innebär att 11 procent av stadens unga
återfanns i Enskede-Årsta-Vantör.
I Enskede-Årsta-Vantör var andelen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar (UVAS) 11,3 procent (1 699 personer). Av
dessa var 801 kvinnor och 898 män. Enskede-Årsta-Vantör har en
högre andel UVAS än genomsnittet i staden som ligger på 8,5%.
Andel ungdomar som saknar känd aktivitet i Enskede-Årsta-Vantör
är 3,8 procent (765 personer) vilket är något längre än 2011 då
motsvarande siffra var 4,1 procent.
Antalet utrikes födda av målgruppen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar uppgick till 777 unga i Enskede-Årsta-Vantör
år 2015.
Utbildningsnivån i målgruppen varierar. Grafen visar målgruppens
utbildningsnivå i Enskede-Årsta-Vantör, i förhållande till hela
staden.
Andel med respektive utbildningsnivå, år 2015
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I tabellen visas antalet och andelen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet 2015 i jämförelse
med 2012 i Enskede-Årsta-Vantör och staden fördelat på tre
ålderskategorier.
Den statistik som
presenteras om UVAS
kommer från SCB och
avser 2015. Statistik
som framställs av SCB
har ofta ett par års
eftersläpning.

EÅV
2012
Antal
Andel
%
107
13,4
306
38,4
383
48,1
796
100

År
16-19
20-24
25-29
Totalt

EÅV
2015
Antal
Andel
%
61
8
282
36,9
422
55,1
765
100

Stockholm
2012
Antal
Andel
%
1033
12,5
2732
32,9
4531
54,6
8 296
100

Stockholm
2015
Antal
Andel
%
659
8,7
2556
33,9
4335
57,4
7 550
100

Av tabellen framgår att antalet unga som varken arbetar eller
studerar och saknar känd aktivitet har minskat både i EnskedeÅrsta-Vantör och staden som helhet. Framförallt har antalet och
andelen minskat i den yngsta kategorin. Av målgruppen unga 16-29
år som varken arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet var
det 295 personer (38,6%) som tillhört målgruppen tre år i följd i
stadsdelsförvaltningen. I hela staden utgör motsvarande grupp
2 729 (36 procent) ungdomar år 2015. 1
Av Stockholmsenkäten år 2018 framgår att 41 procent av flickorna
och 21 procent av pojkarna ofta är ledsna och deppiga utan att veta
varför i årskurs 2 på gymnasiet i Enskede-Årsta-Vantör 2. 28
procent flickor och 25 procent pojkar har någon gång använt
narkotika (flickorna ligger något över stadens snitt (25%) och
pojkarna något under (30%). 87 procent av flickorna och 91
procent av pojkarna trivs bra i skolan, vilket är i nivå med snittet i
staden (89% för tjejerna och 90% för killarna).
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) år 2017
Inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) består gruppen att
följa upp av 817 ungdomar i Enskede-Årsta-Vantör. Den totala
ungdomsgruppen uppgår till 4 243 ungdomar och 19 procent av
ungdomsgruppen återfinns inom KAA. Enskede-Årsta-Vantör
ligger därmed i nivå med genomsnittet i staden på 20 procent.
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret i
Enskede-Årsta-Vantör. År 2017
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Andel av dem som saknar känd aktivitet, inte av hela UVAS-gruppen.
Snitt i staden 44% för flickor och 22% för pojkar

Unga utanför 16-29 år
Farsta
Arbetsmarknadsförvaltningen har i uppdrag
att söka upp målgruppen.
Stadsdelsförvaltningen får informationen för kännedom.
Detta är en presentation av unga 16-29 år i Farsta som
varken arbetade eller studerade och unga inom det
kommunala aktivitetsansvaret.
I Farsta var 10 342 unga i ålder 16-29 år folkbokförda år 2015.
Gruppen har ökat med 436 ungdomar sedan år 2011. I Stockholms
stad bestod ungdomsgruppen 16-29 år av 177 919 unga vilket
innebär att 6 procent av stadens unga återfanns i Farsta.
I Farsta var andelen unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar
(UVAS) 9,2 procent (947 personer). Av dessa var 446 kvinnor och
501 män. Farsta har en något högre andel UVAS än genomsnittet i
staden som ligger på 8,5 procent. Andel ungdomar som saknar
känd aktivitet i Farsta är 3,7 procent (382 personer) vilket är något
lägre än 2011, då motsvarande siffra var 4,2 procent.
Antalet utrikes födda av målgruppen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar uppgick till 400 ungdomar i Farsta 2015.
Utbildningsnivån i målgruppen varierar. Grafen visar målgruppens
utbildningsnivå i Farsta och i förhållande till hela staden.
Andel med respektive utbildningsnivå, år 2015
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I tabellen visas antalet och andelen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet 2015 i jämförelse
med 2012 i Farsta och staden fördelat på tre ålderskategorier.
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16-19
20-24
25-29
Totalt

Farsta
2012
Antal
Andel
%
61
14,9
162
39,5
187
45,6
410
100

Farsta
2015
Antal
Andel
%
31
8,1
164
42,9
187
49
382
100

Stockholm
2012
Antal
Andel
%
1033
12,5
2732
32,9
4531
54,6
8 296
100

Stockholm
2015
Antal
Andel
%
659
8,7
2556
33,9
4335
57,4
7 550
100

Av statistiken ovan framgår att antalet unga som varken arbetar
eller studerar och saknar känd aktivitet har minskat något i Farsta
och staden som helhet. I Farsta är det i den yngsta kategorin som
antalet minskat. Tabellen visar att andelen unga som varken arbetar
eller studerar och saknar känd aktivitet är högre i de övre åldrarna
både i Farsta och i staden som helhet. Av målgruppen unga 16-29
år som varken arbetar eller studerar och saknar aktivitet var det 139
personer (36,4 %) procent som tillhört målgruppen tre år i följd i
Farsta. I hela staden utgör gruppen 2729 ungdomar (36%) år 2015. 1
Av Stockholmsenkäten år 2018 framgår att 39 procent av flickorna
och 21 procent av pojkarna ofta är ledsna och deppiga utan att veta
varför i årskurs 2 på gymnasiet i Farsta. 2 13 procent flickor och 38
procent pojkar har någon gång använt narkotika (under stadens
snitt: 25% tjejer och 30% killar). 85 procent av flickorna och 86
procent av pojkarna trivs bra i skolan i Farsta (något under snittet i
staden på 89% för tjejerna och 90% för killarna).
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) år 2017
Inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) består gruppen att
följa upp av 563 ungdomar i Farsta. Den totala ungdomsgruppen
uppgår till 2 544 ungdomar och 22 procent av ungdomsgruppen
återfinns då inom KAA. Farsta har en något högre nivå än
genomsnittet i staden på 20 procent.
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret i
Farsta. År 2017
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Andel av dem som saknar känd aktivitet, inte av hela UVAS-gruppen.
Snitt i staden 44% för flickor och 22% för pojkar

Unga utanför 16-29 år
Hägersten-Liljeholmen
Arbetsmarknadsförvaltningen har i uppdrag
att söka upp målgruppen.
Stadsdelsförvaltningen får informationen för kännedom.
Detta är en presentation av unga 16-29 år i HägerstenLiljeholmen som varken arbetade eller studerade och
unga inom det kommunala aktivitetsansvaret.
I Hägersten-Liljeholmen var 15 627 unga i ålder 16-29 år
folkbokförda år 2015. Gruppen har ökat med 295 ungdomar sedan
år 2011. I Stockholms stad bestod ungdomsgruppen 16-29 år av
177 919 unga vilket innebär att 9 procent av stadens unga 16-29 år
återfanns i stadsdelsförvaltningen.
I Hägersten-Liljeholmen var andelen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar (UVAS) 6,2 procent (975 st). Av dessa var
479 kvinnor och 496 män. Hägersten-Liljeholmen har en lägre
andel UVAS än genomsnittet i staden som låg på 8,5 procent.
Andel ungdomar som saknar känd aktivitet var 3 procent (471
personer) vilket är något lägre än 2011, då motsvarande siffra var
3,8 procent.
Antalet utrikes födda av målgruppen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd myndighetskontakt uppgick
till 361 i Hägersten-Liljeholmen 2015.
Utbildningsnivån i målgruppen varierar. Grafen visar målgruppens
utbildningsnivå i Hägersten-Liljeholmen och även i förhållande till
hela staden.
Andel med respektive utbildningsnivå, år 2015
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I tabellen visas antalet och andelen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet år 2015 i jämförelse
med 2012 i Hägersten-Liljeholmen och staden fördelat på tre
ålderskategorier.

Den statistik som
presenteras om UVAS
kommer från SCB och
avser 2015. Statistik som
framställs av SCB har ofta
ett par års eftersläpning.

År
16-19
20-24
25-29
Totalt

HägerstenLiljeholm. 2012
Antal
Andel
%
43
8,3
191
36,7
287
55
521
100

HägerstenLiljeholm. 2015
Antal
Andel
%
29
6,2
163
34,6
279
59,2
471
100

Stockholm
2012
Antal
Andel
%
1033
12,5
2732
32,9
4531
54,6
8 296
100

Stockholm
2015
Antal
Andel
%
659
8,7
2556
33,9
4335
57,4
7 550
100

Av statistiken ovan framgår att andelen unga som varken arbetar
eller studerar och saknar känd aktivitet är högre i de övre åldrarna
både i Hägersten-Liljeholmen och i staden som helhet. Antalet har
minskat framförallt i de två yngsta kategorierna i HägerstenLiljeholmen. Av målgruppen unga 16-29 år som varken arbetar
eller studerar och saknar känd aktivitet var det 151 personer
(32,5%) som tillhört målgruppen tre år i följd. I hela staden utgör
motsvarande grupp 2 729 ungdomar (36%) år 2015. 1
Av Stockholmsenkäten år 2018 framgår att 55 procent av flickorna
och 23 procent av pojkarna ofta är ledsna och deppiga utan att veta
varför i årskurs 2 på gymnasiet. 2 34 procent flickor och 45 procent
pojkar har någon gång använt narkotika, det är högt över stadens
snitt (25% för flickor och 30 procent för pojkar). 90 procent av
tjejerna och 93 procent av killarna trivs bra i skolan (tjejerna i nivå
med snittet och killarna något över).
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 2017
Inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) består gruppen att
följa upp av 500 ungdomar. Den totala ungdomsgruppen uppgår till
2 957 ungdomar, vilket innebär att 17 procent av ungdomsgruppen
återfinns inom KAA. Hägersten-Liljeholmen har en lägre andel
KAA-ungdomar, jämfört med genomsnittet i staden på 20 procent.
Antal ungdomar inom kommunala aktivitetsansvaret.
År 2017
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Andel av dem som saknar känd aktivitet, inte av hela UVAS-gruppen.
Snitt i staden 44% för flickor och 22% för pojkar

Unga utanför 16-29 år
Hässelby-Vällingby
Arbetsmarknadsförvaltningen har i uppdrag
att söka upp målgruppen.
Stadsdelsförvaltningen får informationen för kännedom.
Detta är en presentation av unga 16-29 år i HässelbyVällingby som varken arbetade eller studerade och unga
inom det kommunala aktivitetsansvaret.
I Hässelby-Vällingby var 13 813 unga i ålder 16-29 år folkbokförda
2015. Gruppen har ökat med 974 ungdomar sedan år 2011. I staden
bestod ungdomsgruppen 16- 29 år av 177 919 unga, vilket innebär
att 8 procent av stadens unga återfanns i Hässelby-Vällingby.
I Hässelby-Vällingby var andelen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar (UVAS) 10,2 procent (1 409 personer). Av
dessa var 732 kvinnor och 677 män. Hässelby-Vällingby har en
högre andel UVAS än genomsnittet i staden som ligger på 8,5
procent. Andel ungdomar som saknar känd aktivitet i
stadsdelsförvaltningen är 4,1 procent (560 personer), ungefär
samma nivå som 2011 (4,7%).
Antalet utrikes födda av målgruppen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd myndighetskontakt uppgick
till 640 unga i Hässelby-Vällingby 2015.
Utbildningsnivån i målgruppen varierar. Grafen visar målgruppens
utbildningsnivå i Hässelby-Vällingby och även i förhållande till
hela staden.
Andel med respektive utbildningsnivå, år 2015
37,3

40

33,7

35
30
25

28,4
22,7

22,4

21,2

20

16,2

18,2

15
10
5
0
Förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

Hässelby-Vällingby
Arbetsmarknadsförvaltningen

Staden

Uppgift saknas

I tabellen visas antalet och andelen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet 2015 i jämförelse
med 2012 och staden fördelat på tre ålderskategorier.
Hässelby-V
2012

Hässelby-V
2015

99
210
289
598

61
224
275
560

År

Den statistik som
presenteras om
UVAS kommer från
SCB och avser 2015.
Statistik som
framställs av SCB
har ofta ett par års
eftersläpning.

16-19
20-24
25-29
Totalt

16,6
35,1
48,3
100

10,9
40
49,1
100

Stockholm
2012
Antal
Andel
%
1033
12,5
2732
32,9
4531
54,6
8 296
100

Stockholm
2015
Antal
Andel
%
659
8,7
2556
33,9
4335
57,4
7 550
100

Av tabellen ovan framgår att andelen unga som varken arbetar eller
studerar och saknar känd aktivitet är högre i de övre
åldersgrupperna både i Hässelby-Vällingby och i staden som
helhet. Andelen i de yngsta kategorierna har minskat något. Av
målgruppen unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar och
saknar känd myndighetskontakt var det 212 personer (37,9 %) som
tillhört målgruppen tre år i följd. 1 I hela staden utgör motsvarande
grupp 2 729 ungdomar (36%) år 2015.
Av Stockholmsenkäten år 2018 framgår att 48 procent av flickorna
och 24 procent av pojkarna ofta är ledsna och deppiga utan att veta
varför i årskurs 2 på gymnasiet i Hässelby-Vällingby. 2 20 procent
flickor och 19 procent pojkar har någon gång använt narkotika
vilket är under stadens snitt (25% för flickor och 30% för pojkar).
86% av tjejerna och 89% av killarna trivs bra i skolan (något under
snittet för tjejer (89%) och på snittet för killar).
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 2017
Inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) består gruppen att
följa upp av 826 ungdomar i Hässelby-Vällingby. Den totala
ungdomsgruppen uppgår till 4 223 ungdomar, vilket innebär att
19,5 procent av ungdomsgruppen återfinns inom KAA. HässelbyVällingby ligger i linje med genomsnittet i staden på 20 procent.
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret i
Hässelby-Vällingby. År 2017
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Andel av dem som saknar känd aktivitet, inte av hela UVAS-gruppen.
Snitt i staden 44% för flickor och 22% för pojkar

Unga utanför 16-29 år
Kungsholmen
Arbetsmarknadsförvaltningen har i uppdrag
att söka upp målgruppen.
Stadsdelsförvaltningen får informationen för kännedom.
Detta är en presentation av unga 16-29 år i Kungsholmen
som varken arbetade eller studerade och unga inom det
kommunala aktivitetsansvaret.
I Kungsholmen var 13 563 unga i ålder 16-29 år folkbokförda år
2015. Gruppen har ökat med 794 ungdomar sedan år 2011. I
Stockholms stad bestod ungdomsgruppen 16- 29 år av 177 919
unga, vilket innebär att 7,5 procent av stadens unga återfanns i
Kungsholmen.
I Kungsholmen var andelen unga 16-29 år som varken arbetar eller
studerar (UVAS) 5,7 procent (768 personer). Av dessa var 354
kvinnor och 414 män. Kungsholmen har en lägre andel UVAS än
genomsnittet i staden som ligger på 8,5 procent. Andel ungdomar
som saknar känd aktivitet i Kungsholmen är 3 procent (442
personer) vilket är exakt samma andel som år 2011.
Antalet utrikes födda av målgruppen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd myndighetskontakt uppgick
till 299 i Kungsholmen 2015.
Utbildningsnivån i målgruppen varierar. Grafen visar målgruppens
utbildningsnivå i Kungsholmen och även i förhållande till hela
staden.
Andel med respektive utbildningnivå, år 2015
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I tabellen visas antalet och andelen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet 2015 i jämförelse
med 2012 i Kungsholmen och staden fördelat på tre
ålderskategorier.

Den statistik som
presenteras om UVAS
kommer från SCB och
avser 2015. Statistik
som framställs av SCB
har ofta ett par års
eftersläpning.

År
16-19
20-24
25-29
Totalt

Kungsholmen
2012
Antal
Andel
%
37
8,5
128
29,4
271
62,1
436
100

Kungsholmen
2015
Antal
Andel
%
25
5,7
145
32,8
272
61,5
442
100

Stockholm
2012
Antal
Andel
%
1033
12,5
2732
32,9
4531
54,6
8 296
100

Stockholm
2015
Antal
Andel
%
659
8,7
2556
33,9
4335
57,4
7 550
100

Av tabellen ovan framgår att andelen unga som varken arbetar eller
studerar och saknar aktivitet är högre i de övre åldersgrupperna
både i Kungsholmen och i staden som helhet. Framförallt har
antalet minskat i de yngsta kategorierna mellan år 2012 och 2015 i
Kungsholmen och staden som helhet. Av målgruppen unga 16-29
år som varken arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet var
det 135 personer (30,5 %) som tillhört målgruppen tre år i följd i
Kungsholmen. I hela staden utgör motsvarande grupp 2 729
ungdomar (36 %) år 2015. 1
Av Stockholmsenkäten år 2018 framgår att 48 procent av flickorna
och 21 procent av pojkarna ofta är ledsna och deppiga utan att veta
varför i årskurs 2 på gymnasiet i Kungsholmen. 2 25 procent flickor
och 35 procent pojkar har någon gång använt narkotika vilket är
som stadens snitt för flickor (25%) men över snittet för pojkar
(30%). 84% av tjejerna och 92% av killarna trivs bra i skolan, det
är lite under snittet för tjejer (89%) och lite över för killar (90%).
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) år 2017
Inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) består gruppen att
följa upp av 335 ungdomar i Kungsholmen. Den totala
ungdomsgruppen uppgår till 1 947 ungdomar, vilket innebär att 17
procent av ungdomsgruppen återfinns inom KAA. Kungsholmen
har en lite lägre andel KAA-ungdomar, jämfört med genomsnittet i
staden på 20 procent.
Antal ungdomar i det kommunala
aktivitetsansvaret i Kungsholmen. År 2017
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Andel av dem som saknar känd aktivitet, inte av hela UVAS-gruppen.
Snitt i staden 44% för flickor och 22% för pojkar

Unga utanför 16-29 år
Norrmalm
Arbetsmarknadsförvaltningen har i uppdrag
att söka upp målgruppen.
Stadsdelsförvaltningen får informationen för kännedom.
Detta är en presentation av unga 16-29 år i Norrmalm som
varken arbetade eller studerade och unga inom det
kommunala aktivitetsansvaret.
I Norrmalm var 13 711 unga i ålder 16-29 år folkbokförda år 2015.
Gruppen har ökat med 316 ungdomar sedan år 2011. I Stockholms
stad bestod ungdomsgruppen 16- 29 år av 177 919 unga, vilket
innebär att 8 procent av stadens unga återfanns i Norrmalm.
I Norrmalm var andelen unga 16-29 år som varken arbetar eller
studerar (UVAS) 6,1 procent (838 st). Av dessa var 395 kvinnor
och 443 män. Norrmalm har en lägre andel UVAS än genomsnittet
i staden som ligger på 8,5 procent. Andel ungdomar som saknar
känd aktivitet i Norrmalm är 4 procent (554 personer) vilket är på
samma nivå som år 2011 (4,4%).
Antalet utrikes födda av målgruppen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar uppgick till 312 i Norrmalm 2015.
Utbildningsnivån i målgruppen varierar. Grafen visar målgruppens
utbildningsnivå i Norrmalm och även i förhållande till hela staden.
Andel med respektive utbildningsbakgrund, år 2015
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I tabellen visas antalet och andelen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet 2015 i jämförelse
med 2012 i Norrmalm och staden, fördelat på födelseår.

År

Den statistik som
presenteras om UVAS
kommer från SCB och
avser 2015. Statistik
som framställs av SCB
har ofta ett par års
eftersläpning.

16-19
20-24
25-29
Totalt

Norrmalm
2012
Antal
Andel
%
51
8,7
171
29,2
364
62,1
586
100

Norrmalm
2015
Antal
Andel
%
33
6
160
28,9
361
65,1
554
100

Stockholm
2012
Antal
Andel
%
1033
12,5
2732
32,9
4531
54,6
8 296
100

Stockholm
2015
Antal
Andel
%
659
8,7
2556
33,9
4335
57,4
7 550
100

Av tabellen ovan framgår att andelen unga som varken arbetar eller
studerar och saknar känd myndighetskontakt är högre i de övre
åldersgrupperna både i Norrmalm och i staden som helhet. Det är
framförallt i det yngsta ålderskategorierna som antalet UVAS
minskat i Norrmalm. Av målgruppen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet var det 180 personer
(32,5 %) som tillhört målgruppen tre år i följd i Norrmalm. I hela
staden utgör motsvarande grupp 2 729 ungdomar (36%) år 2015. 1
Av Stockholmsenkäten år 2018 framgår att 46 procent av flickorna
och 16 procent av pojkarna ofta är ledsna och deppiga utan att veta
varför i årskurs 2 på gymnasiet i Norrmalm. 2 37 procent flickor och
30 procent pojkar har någon gång använt narkotika. vilket är över
stadens snitt för flickor (25%) och som snittet för pojkar. 95% av
tjejerna och 89% av killarna trivs bra i skolan (över snittet för tjejer
(89%) och i nivå med snittet för killar: 90%).
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) år 2017
Inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) består gruppen att
följa upp av 419 ungdomar i Norrmalm. Den totala
ungdomsgruppen uppgår till 2 424 ungdomar, vilket innebär att 17
procent av ungdomsgruppen återfinns inom KAA. Norrmalm har
en något längre andel KAA-ungdomar, jämfört med genomsnittet i
staden på 20 procent.
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret i
Norrmalm. År 2017
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Andel av dem som saknar känd aktivitet, inte av hela UVAS-gruppen.
Snitt i staden 44% för flickor och 22% för pojkar

Unga utanför 16-29 år
Rinkeby-Kista
Arbetsmarknadsförvaltningen har i uppdrag
att söka upp målgruppen.
Stadsdelsförvaltningen får informationen för kännedom.
Detta är en presentation av unga 16-29 år i Rinkeby-Kista
som varken arbetade eller studerade och unga inom det
kommunala aktivitetsansvaret.
I Rinkeby-Kista var 10 594 unga i ålder 16-29 år folkbokförda år
2015. Gruppen har minskat med 136 ungdomar sedan år 2011. I
Stockholms stad bestod ungdomsgruppen 16- 29 år av 177 919
unga, vilket innebär att 6 procent av stadens unga återfanns i
Rinkeby-Kista.
I Rinkeby-Kista var andelen unga 16-29 år som varken arbetar eller
studerar (UVAS) 15,9 procent (1 688 personer). Av dessa var 834
kvinnor och 854 män. Rinkeby-Kista har en högre andel UVAS än
genomsnittet i staden som ligger på 8,5 procent. Andel ungdomar
som saknar känd aktivitet i Rinkeby-Kista är 7 procent (748
personer) vilket är lägre än 2011, då motsvarande siffra var 9,4
procent.
Antalet utrikes födda av målgruppen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd myndighetskontakt uppgick
till 1 007 i Rinkeby-Kista 2015.
Utbildningsnivån i målgruppen varierar. Grafen visar målgruppens
utbildningsnivå i Rinkeby-Kista och även i förhållande till hela
staden.
Andel med respektive utbildningsnivå, år 2015
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I tabellen visas antalet och andelen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet 2015 i jämförelse
med 2012 i stadsdelen och staden, fördelat på tre ålderskategorier.

Den statistik som
presenteras om UVAS
kommer från SCB och
avser 2015. Statistik
som framställs av SCB
har ofta ett par års
eftersläpning.

År
16-19
20-24
25-29
Totalt

RinkebyKista 2012
Antal
Andel
%
175
18,9
262
28,3
489
52,8
926
100

RinkebyKista 2015
Antal
Andel
%
136
18,2
214
28,6
398
53,2
748
100

Stockholm
2012
Antal
Andel
%
1033
12,5
2732
32,9
4531
54,6
8 296
100

Stockholm
2015
Antal
Andel
%
659
8,7
2556
33,9
4335
57,4
7 550
100

Av tabellen ovan framgår att antalet unga som varken arbetar eller
studerar och saknar känd aktivitet har minskat både i RinkebyKista och staden som helhet. I Rinkeby har minskningen skett i alla
ålderskategorier, fördelningen är ungefär densamma emellan
kategorierna dessa år. Av målgruppen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet var det 310 personer
(41,4 %) som tillhört målgruppen tre år i följd i Rinkeby-Kista. I
hela staden utgör motsvarande grupp 2 729 ungdomar (36%) år
2015. 1
Av Stockholmsenkäten år 2018 framgår att 46 procent av flickorna
och 26 procent av pojkarna ofta är ledsna och deppiga utan att veta
varför i årskurs 2 på gymnasiet i Rinkeby. 2 10 procent flickor och
15 procent pojkar har någon gång använt narkotika vilket är långt
under stadens snitt (25% för flickor och 30% för pojkar). 84% av
tjejerna och 89% av killarna trivs bra i skolan (något under snittet
för tjejer (89%) och i nivå med snittet för killar: 90%).
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) år 2017
Inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) består gruppen att
följa upp av 897 ungdomar i Rinkeby-Kista. Den totala
ungdomsgruppen uppgår till 2 866 ungdomar, vilket innebär att 31
procent av ungdomsgruppen återfinns inom KAA. Rinkeby-Kista
har en mycket högre andel KAA-ungdomar, jämfört med
genomsnittet i staden på 20 procent.
Antal unga att följa upp inom det kommunala
aktivitetsansvaret. År 2017
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Andel av dem som saknar känd aktivitet, inte av hela UVAS-gruppen.
Snitt i staden 44% för flickor och 22% för pojkar

Unga utanför 16-29 år
Spånga-Tensta
Arbetsmarknadsförvaltningen har i uppdrag
att söka upp målgruppen.
Stadsdelsförvaltningen får informationen för kännedom.
Detta är en presentation av unga 16-29 år i Spånga-Tensta
som varken arbetade eller studerade och unga inom det
kommunala aktivitetsansvaret.
I Spånga-Tensta var 7 455 unga i ålder 16-29 år folkbokförda år
2015. Gruppen har minskat med 178 ungdomar sedan år 2011. I
Stockholms stad bestod ungdomsgruppen 16- 29 år av 177 919
unga, vilket innebär att 4 procent av stadens unga återfanns i
Spånga-Tensta.
I Spånga-Tensta var andelen unga 16-29 år som varken arbetar eller
studerar (UVAS) 12,5 procent (946 personer). Av dessa var 448
kvinnor och 498 män. Spånga-Tensta har en högre andel UVAS än
genomsnittet i staden som ligger på 8,5 procent. Andel ungdomar
som saknar känd aktivitet i Spånga-Tensta är 5 procent (385
personer) vilket är något lägre än 2011, då motsvarande siffra var 8
procent.
Antalet utrikes födda av målgruppen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar uppgick till 527 i Spånga-Tensta 2015.
Utbildningsnivån i målgruppen varierar. Grafen visar målgruppens
utbildningsnivå i Spånga-Tensta och även i förhållande till hela
staden.
Andel med respektive utbildningsnivå, år 2015
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I tabellen visas antalet och andelen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet 2015 i jämförelse
med 2012 i stadsdelen och staden, fördelat på tre ålderskategorier.

År

Den statistik som
presenteras om UVAS
kommer från SCB och
avser 2015. Statistik
som framställs av SCB
har ofta ett par års
eftersläpning.

16-19
20-24
25-29
Totalt

Spånga-Tensta
2012
Antal
Andel
%
96
16,3
188
31,9
306
51,8
590
100

Spånga-Tensta
2015
Antal
Andel
%
70
18,2
142
36,8
173
45
385
100

Stockholm
2012
Antal
Andel
%
1033
12,5
2732
32,9
4531
54,6
8 296
100

Stockholm
2015
Antal
Andel
%
659
8,7
2556
33,9
4335
57,4
7 550
100

Av tabellen ovan framgår att antalet unga som varken arbetar eller
studerar och saknar känd aktivitet har minskat både i SpångaTensta och staden som helhet. Tabellen visar att andelen unga är
högre i de övre ålderskategorierna både i Spånga-Tensta och i
staden som helhet. Av målgruppen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet hade 153 personer
(39,7) procent tillhört målgruppen tre år i följd. I hela staden utgör
motsvarande grupp 2 729 ungdomar (36%) år 2015. 1
Av Stockholmsenkäten år 2018 framgår att 32 procent av flickorna
och 19 procent av pojkarna ofta är ledsna och deppiga utan att veta
varför i årskurs 2 på gymnasiet i Spånga-Tensta. 2 8 procent flickor
och 14 procent pojkar har någon gång använt narkotika vilket är
långt under stadens snitt (25% för flickor och 30% för pojkar). 94%
av tjejerna och 85% av killarna trivs bra i skolan (över snittet för
tjejer (89%) och under för killarna: 90%).
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) år 2017
Inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) består gruppen att
följa upp av 604 ungdomar i Spånga-Tensta. Den totala
ungdomsgruppen uppgår till 2 635 ungdomar, vilket innebär att 23
procent av ungdomsgruppen återfinns inom KAA. Spånga-Tensta
har en lite högre andel KAA-ungdomar, jämfört med genomsnittet i
staden på 20 procent.
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret i
Spånga-Tensta. År 2017
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Andel av dem som saknar känd aktivitet, inte av hela UVAS-gruppen.
Snitt i staden 44% för flickor och 22% för pojkar

Unga utanför 16-29 år
Skarpnäck
Arbetsmarknadsförvaltningen har i uppdrag
att söka upp målgruppen.
Stadsdelsförvaltningen får informationen för kännedom.
Detta är en presentation av unga 16-29 år i Skarpnäck som
varken arbetade eller studerade och unga inom det
kommunala aktivitetsansvaret.
I Skarpnäck var 8 414 unga i ålder 16-29 år folkbokförda år 2015.
Gruppen har minskat med 375 ungdomar sedan år 2011. I
Stockholms stad bestod ungdomsgruppen 16- 29 år av 177 919
unga, vilket innebär att 4,5 procent av stadens unga återfanns i
Skarpnäck.
I Skarpnäck var andelen unga 16-29 år som varken arbetar eller
studerar och saknar känd myndighetskontakt 8,6 procent (727
personer). Av dessa var 351 kvinnor och 376 män. Andel
ungdomar som saknar känd aktivitet i Skarpnäck är 3,8 procent
(316 personer) vilket är i princip på samma nivå som år 2011
(4,1%).
Antalet utrikes födda av målgruppen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar uppgick till 277 i Skarpnäck 2015.
Utbildningsnivån i målgruppen varierar. Grafen visar målgruppens
utbildningsnivå i Skarpnäck och även i förhållande till hela staden.
Andel med respektive utbildningsnivå, år 2015
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I tabellen visas antalet och andelen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet 2015 i jämförelse
med 2012 i Skarpnäck och staden, fördelat på tre ålderskategorier.

År

Den statistik som
presenteras om UVAS
kommer från SCB och
avser 2015. Statistik
som framställs av SCB
har ofta ett par års
eftersläpning.

16-19
20-24
25-29
Totalt

Skarpnäck
2012
Antal
Andel
%
57
14,8
164
42,6
164
42,6
385
100

Skarpnäck
2015
Antal
Andel
%
31
9,9
114
36
171
54,1
316
100

Stockholm
2012
Antal
Andel
%
1033
12,5
2732
32,9
4531
54,6
8 296
100

Stockholm
2015
Antal
Andel
%
659
8,7
2556
33,9
4335
57,4
7 550
100

Av tabellen ovan framgår att antalet unga som varken arbetar eller
studerar och saknar känd aktivitet har minskat både i Skarpnäck
och staden som helhet. Framförallt har andelen i de yngsta
kategorierna minskat. Av målgruppen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet var det 120 personer
(38 %) som tillhört målgruppen tre år i följd i Skarpnäck. I hela
staden utgör motsvarande grupp 2 729 ungdomar (36%) år 2015. 1
Av Stockholmsenkäten år 2018 framgår att 33 procent av flickorna
och 31 procent av pojkarna ofta är ledsna och deppiga utan att veta
varför i årskurs 2 på gymnasiet i Skarpnäck. 2 28 procent flickor och
35 procent pojkar har någon gång använt narkotika vilket är över
stadens snitt (25% för flickor och 30% för pojkar). 91% av tjejerna
och killarna trivs bra i skolan (över snittet: 89% för tjejer och 90%
för killar).
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) år 2017
Inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) består gruppen att
följa upp av 347 ungdomar i Skarpnäck. Den totala
ungdomsgruppen uppgår till 1 941 ungdomar, vilket innebär att 18
procent av ungdomsgruppen återfinns inom KAA. Skarpnäck har
en lägre andel KAA-ungdomar, jämfört med genomsnittet i staden
på 20 procent.
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret i
Skarpnäck. År 2017
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Källa: KAA-statistik 2017, SCB
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Andel av dem som saknar känd aktivitet, inte av hela UVAS-gruppen.
Snitt i staden 44% för flickor och 22% för pojkar

Unga utanför 16-29 år
Skärholmen
Arbetsmarknadsförvaltningen har i uppdrag
att söka upp målgruppen.
Stadsdelsförvaltningen får informationen för kännedom.
Detta är en presentation av unga 16-29 år i Skärholmen
som varken arbetade eller studerade och unga inom det
kommunala aktivitetsansvaret.
I Skärholmen var 7 556 unga i ålder 16-29 år folkbokförda år 2015.
Gruppen har ökat med 46 ungdomar sedan år 2011. I Stockholms
stad bestod ungdomsgruppen 16- 29 år av 177 919 unga, vilket
innebär att 4 procent av stadens unga återfanns i Skärholmen.
I Skärholmen var andelen unga 16-29 år som varken arbetar eller
studerar 12,5 procent (957 personer). Av dessa var 465 kvinnor och
492 män. Skärholmen har en högre andel UVAS än genomsnittet i
staden som ligger på 8,5 procent. Andel ungdomar som saknar
känd aktivitet i Skärholmen är 5,5 procent (412 personer) vilket är
något lägre än 2011 då motsvarande siffra var 6,5 procent.
Antalet utrikes födda av målgruppen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar uppgick till 571 i Skärholmen 2011.
Utbildningsnivån i målgruppen varierar. Grafen visar målgruppens
utbildningsnivå i Skärholmen och även i förhållande till hela
staden.
Andel med respektive utbildningsnivå, år 2015
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I tabellen visas antalet och andelen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet 2015 i jämförelse
med 2012 i Skärholmen och staden, fördelat på tre ålderskategorier.

År

Den statistik som
presenteras om UVAS
kommer från SCB och
avser 2015. Statistik
som framställs av SCB
har ofta ett par års
eftersläpning.

16-19
20-24
25-29
Totalt

Skärholmen
2012
Antal
Andel
%
95
19,1
150
30,2
252
50,7
497
100

Skärholmen
2015
Antal
Andel
%
61
14,8
141
34,2
210
51
412
100

Stockholm
2012
Antal
Andel
%
1033
12,5
2732
32,9
4531
54,6
8 296
100

Stockholm
2015
Antal
Andel
%
659
8,7
2556
33,9
4335
57,4
7 550
100

Av tabellen ovan framgår att antalet unga som varken arbetar eller
studerar och saknar känd myndighetskontakt har minskat både i
Skärholmen och i staden som helhet. Andelen unga är högre i de
övre åldrarna både i Skärholmen och i staden som helhet. Av
målgruppen unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar och
saknar känd aktivitet var det 162 personer (39,3 %) som tillhört
målgruppen tre år i följd i Skärholmen. I hela staden utgör
motsvarande grupp 2 729 ungdomar (36%) år 2015. 1
Av Stockholmsenkäten år 2018 framgår att 45 procent av flickorna
och 31 procent av pojkarna ofta är ledsna och deppiga utan att veta
varför i årskurs 2 på gymnasiet i Skärholmen. 2 14 procent flickor
och 17 procent pojkar har någon gång använt narkotika vilket är
långt under stadens snitt (25% för flickor och 30% för pojkar). 86%
av tjejerna och 94% av killarna trivs bra i skolan (under snittet för
tjejer : 89% och över för killarna: 90%).
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) år 2017
Inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) består gruppen att
följa upp av 537 ungdomar i Skärholmen. Den totala ungdomsgruppen uppgår till 2 089 ungdomar, vilket innebär att 26 procent
av ungdomsgruppen återfinns inom KAA. Skärholmen har en
högre andel KAA-ungdomar, jämfört med genomsnittet i staden på
20 procent.
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret.
År 2017
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Källa: KAA-statistik 2017, SCB
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Andel av dem som saknar känd aktivitet, inte av hela UVAS-gruppen.
Snitt i staden 44% för flickor och 22% för pojkar

Unga utanför 16-29 år
Södermalm
Arbetsmarknadsförvaltningen har i uppdrag
att söka upp målgruppen.
Stadsdelsförvaltningen får informationen för kännedom.
Detta är en presentation av unga 16-29 år i Södermalm
som varken arbetade eller studerade och unga inom det
kommunala aktivitetsansvaret.
I Södermalm var 22 039 unga i ålder 16-29 år folkbokförda år
2015. Gruppen har minskat med 647 ungdomar sedan år 2011. I
Stockholms stad bestod ungdomsgruppen 16- 29 år av 177 919
unga, vilket innebär att 12,5 procent av stadens unga återfanns i
Södermalm.
I Södermalm var andelen unga 16-29 år som varken arbetar eller
studerar 6,8 procent (1 505 personer). Av dessa var 727 kvinnor
och 778 män. Södermalm har en lägre andel UVAS än
genomsnittet i staden som ligger på 8,5 procent. Andel ungdomar
som saknar känd aktivitet i Södermalm är 4 procent (890 personer)
vilket är på samma nivå som 2011.
Antalet utrikes födda av målgruppen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar uppgick till 492 personer i Södermalm 2015.
Utbildningsnivån i målgruppen varierar. Grafen visar målgruppens
utbildningsnivå i Södermalm och även i förhållande till hela staden.
Andel med respektive utbidlningsnivå, år 2015
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I tabellen visas antalet och andelen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd myndighetskontakt 2015 i
jämförelse med 2012 i Södermalm och staden, fördelat på tre
ålderskategorier.

År

Den statistik som
presenteras om UVAS
kommer från SCB och
avser 2015. Statistik
som framställs av SCB
har ofta ett par års
eftersläpning.

16-19
20-24
25-29
Totalt

Södermalm
2012
Antal
Andel
%
74
8,2
299
33,1
530
58,7
903
100

Södermalm
2015
Antal
Andel
%
48
5,4
292
32,8
550
61,8
890
100

Stockholm
2012
Antal
Andel
%
1033
12,5
2732
32,9
4531
54,6
8 296
100

Stockholm
2015
Antal
Andel
%
659
8,7
2556
33,9
4335
57,4
7 550
100

Av tabellen ovan framgår att antalet unga som varken arbetar eller
studerar och saknar känd aktivitet har minskat något i Södermalm
och i staden som helhet. Framförallt har antalet i den yngsta
kategorin minskat i Södermalm. Tabellen visar att andelen unga är
högre i de övre åldrarna både i Södermalm och i staden som helhet.
Av målgruppen unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar och
saknar känd aktivitet var det 279 personer (31,3 %) som tillhört
målgruppen tre år i följd i Södermalm. I hela staden utgör
motsvarande grupp 2 729 ungdomar (36%) år 2015. 1
Av Stockholmsenkäten år 2018 framgår att 49 procent av flickorna
och 26 procent av pojkarna ofta är ledsna och deppiga utan att veta
varför i årskurs 2 på gymnasiet i Södermalm. 2 28 procent flickor
och 42 procent pojkar har någon gång använt narkotika vilket är
över stadens snitt (25% för flickor och 30% för pojkar). 86% av
tjejerna och 88% av killarna trivs bra i skolan, vilket är under
snittet (tjejer: 89% och killar: 90%).
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) år 2017
Inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) består gruppen att
följa upp av 787 ungdomar i Södermalm. Den totala gruppen
uppgår till 4 527 ungdomar, vilket innebär att 17 procent återfinns
inom KAA. Södermalm har en lägre andel KAA-ungdomar,
jämfört med genomsnittet i staden på 20 procent.
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret
i Södermalm. År 2017
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Källa: KAA-statistik 2017, SCB
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Andel av dem som saknar känd aktivitet, inte av hela UVAS-gruppen.
Snitt i staden 44% för flickor och 22% för pojkar

Unga utanför 16-29 år
Älvsjö
Arbetsmarknadsförvaltningen har i uppdrag
att söka upp målgruppen.
Stadsdelsförvaltningen får informationen för kännedom.
Detta är en presentation av unga 16-29 år i Älvsjö som
varken arbetade eller studerade och unga inom det
kommunala aktivitetsansvaret.
I Älvsjö var 4 016 unga i ålder 16-29 år folkbokförda år 2015.
Gruppen har ökat med 66 ungdomar sedan år 2011. I Stockholms
stad bestod ungdomsgruppen 16- 29 år av 177 919 unga, vilket
innebär att 2,5 procent av stadens unga återfanns i Älvsjö.
I Älvsjö var andelen unga 16-29 år som varken arbetar eller
studerar 7,6 procent (305 personer). Av dessa var 136 kvinnor och
169 män. Älvsjö ligger lite under genomsnittet för staden på 8,5
procent. Andel ungdomar som saknar känd aktivitet i Älvsjö är 3,4
procent (136 personer) vilket är något lägre än 2011 då
motsvarande siffra var 4,4 procent.
Antalet utrikes födda av målgruppen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar uppgick till 104 i Älvsjö 2015.
Utbildningsnivån i målgruppen varierar. Grafen visar målgruppens
utbildningsnivå i Älvsjö och även i förhållande till hela staden.
Andel med respektive utbildningsnivå, år 2015
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I tabellen visas antalet och andelen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet 2015 i jämförelse
med 2012 i Älvsjö och staden, fördelat på tre ålderskategorier.

År

Den statistik som
presenteras om UVAS
kommer från SCB och
avser 2015. Statistik
som framställs av SCB
har ofta ett par års
eftersläpning.

16-19
20-24
25-29
Totalt

Älvsjö
2012
Antal
Andel
%
19
10,2
76
40,9
91
48,9
186
100

Älvsjö
2015
Antal
Andel
%
10
7,4
56
41,2
70
51,4
136
100

Stockholm
2012
Antal
Andel
%
1033
12,5
2732
32,9
4531
54,6
8 296
100

Stockholm
2015
Antal
Andel
%
659
8,7
2556
33,9
4335
57,4
7 550
100

Av tabellen ovan framgår att antalet unga som varken arbetar eller
studerar och saknar känd aktivitet har minskat både i Älvsjö och
staden som helhet. Minskningen har skett i all ålderskategorier.
Tabellen visar att andelen unga är högre i de övre åldrarna både i
Älvsjö och i staden som helhet. Av målgruppen unga 16-29 år som
varken arbetar eller studerar och saknar känd myndighetskontakt
var det 48 personer (35,3 %) som tillhört målgruppen tre år i följd. 1
I hela staden utgör motsvarande grupp 2 729 ungdomar (36%) år
2015.
Av Stockholmsenkäten år 2018 framgår att 47 procent av flickorna
och 22 procent av pojkarna ofta är ledsna och deppiga utan att veta
varför i årskurs 2 på gymnasiet i Älsvjö. 2 27 procent flickor och 30
procent pojkar har någon gång använt narkotika vilket är i nivå
med stadens snitt (25% för flickor och 30% för pojkar). 88% av
tjejerna och 89% av killarna trivs bra i skolan och det är också i
nivå med snittet för staden (89% tjejer) och (90% killar).
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) år 2017
Inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) består gruppen att
följa upp av 227 ungdomar i Älvsjö. Den totala ungdomsgruppen
uppgår till 1 461 ungdomar, vilket innebär att 15,5 procent av
ungdomsgruppen återfinns inom KAA. Älvsjö har en lägre andel
KAA-ungdomar, jämfört med genomsnittet i staden på 20 procent.
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret
i Älvsjö. År 2017
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Andel av dem som saknar känd aktivitet, inte av hela UVAS-gruppen.
Snitt i staden 44% för flickor och 22% för pojkar

Unga utanför 16-29 år
Östermalm
Arbetsmarknadsförvaltningen har i uppdrag
att söka upp målgruppen.
Stadsdelsförvaltningen får informationen för kännedom.
Detta är en presentation av unga 16-29 år i Östermalm
som varken arbetade eller studerade och unga inom det
kommunala aktivitetsansvaret.
I Östermalm var 16 022 unga i ålder 16-29 år folkbokförda år 2015.
Gruppen har ökat med 679 ungdomar sedan år 2011. I Stockholms
stad bestod ungdomsgruppen 16- 29 år av 177 919 unga, vilket
innebär att 4 procent av stadens unga återfanns i Östermalm
I Östermalm var andelen unga 16-29 år som varken arbetar eller
studerar 7,5 procent (1 195 personer). Av dessa var 583 kvinnor
och 612 män. Östermalm har en lite lägre andel UVAS än
genomsnittet i staden som ligger på 8,5 procent. Andel ungdomar
som saknar känd aktivitet i Östermalm är 5,6 procent (894
personer) vilket princip är i nivå med 2011, då motsvarande siffra
var 6,5 procent.
Antalet utrikes födda av målgruppen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar uppgick till 583 i Östermalm 2011.
Utbildningsnivån i målgruppen varierar. Grafen visar målgruppens
utbildningsnivå i Östermalm och även i förhållande till hela staden.
Andel med respektive utbildningsnivå, år 2015
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I tabellen visas antalet och andelen unga 16-29 år som varken
arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet 2015 i jämförelse
med 2012 i Östermalm och staden, fördelat på tre ålderskategorier.

År

Den statistik som
presenteras om UVAS
kommer från SCB och
avser 2015. Statistik
som framställs av SCB
har ofta ett par års
eftersläpning.

16-19
20-24
25-29
Totalt

Östermalm
2012
Antal
Andel
%
62
6,2
255
25,3
689
68,5
1006
100

Östermalm
2015
Antal
Andel
%
25
3
233
26
636
71
894
100

Stockholm
2012
Antal
Andel
%
1033
12,5
2732
32,9
4531
54,6
8 296
100

Stockholm
2015
Antal
Andel
%
659
8,7
2556
33,9
4335
57,4
7 550
100

Av tabellen framgår att antalet unga som varken arbetar eller
studerar och saknar känd aktivitet har minskat både i Östermalm
och staden som helhet. Östermalm har betydligt lägre andel av
UVAS i den yngsta kategorin jämfört med staden generellt. Av
målgruppen unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar och
saknar känd myndighetskontakt var det 335 personer (37,5%) som
tillhört målgruppen tre år i följd i Östermalm. I hela staden utgör
motsvarande grupp 2 729 ungdomar (36%) år 2015. 1
Av Stockholmsenkäten år 2018 framgår att 49 procent av flickorna
och 20 procent av pojkarna ofta är ledsna och deppiga utan att veta
varför i årskurs 2 på gymnasiet i Östermalm. 2 39 procent flickor
och 30 procent pojkar har någon gång använt narkotika, vilket är
över stadens snitt för flickor (25%) och på snittet för pojkar. 90%
av tjejerna och 85% av killarna trivs bra i skolan, över snittet för
tjejer (89%) och under för killarna (90%).
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) år 2017
Inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) består gruppen att
följa upp av 478 ungdomar i Östermalm. Den totala ungdomsgruppen uppgår till 2 767 ungdomar, vilket innebär att 17,5 procent
av ungdomsgruppen återfinns inom KAA. Östermalm har en lägre
andel KAA-ungdomar, jämfört med genomsnittet i staden på 20
procent.
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret
i Östermalm. År 2017
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Andel av dem som saknar känd aktivitet, inte av hela UVAS-gruppen.
Snitt i staden 44% för flickor och 22% för pojkar

