
Nationellt samordnat stöd
till unga som varken arbetar eller studerar



Regeringsuppdrag 14:e maj 2020- 14:e maj 2021

• Uppdrag att tillsammans med Arbetsförmedlingen, Delegationen mot segregation, 
Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse 
utveckla ett nationellt samordnat stöd till ungdomar som varken arbetar eller studerar.

• MUCF samordnande myndighet för uppdraget

• Uppdraget ska genomföras i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Länsstyrelserna, 
Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors 
riksförbund, Kriminellas revansch i samhället (KRIS), Riksförbundet Attention, Brottsförebyggande 
rådet, Kriminalvården, Polismyndigheten samt Skolverket. 

• Bättre samverkansmodell på nationell nivå, identifiera hinder för samverkan, bättre stöd till den 
lokala nivån.





Uppdragets genomförande

• Skolverket och SKR flyttades till samverkanspartners istället för dialogpartners.

• Dua, SPSM, Folkbildningsrådet och Riksidrottsförbundet bjöds in som dialogpartners.

• Digitala möten med samverkansgruppen och dialoggruppen under hösten/vintern 2020 
och våren 2021.

• En mängd problem och förslag på lösningar samlades in. 



Uppdragets genomförande
Tematiska träffar utifrån följande kategorier: 

• Skola och prevention 
• Kommunernas aktivitetsansvar (KAA)
• Unga som varken arbetar eller studerar över 20 år
• Förebyggande av kriminalitet
• Psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning               
• Utrikes födda och boende i områden med socioekonomiska utmaningar.





7 Förslag

1a) Långsiktigt uppdrag för nationell samordning
1b) Fortsatt uppdrag för MUCF att stödja lokala aktörer
2. Utveckla en webbplats för kunskaps- och kompetensutveckling
3. Ökat ansvar för målgruppen på regional nivå
4. Ökade insatser finansierade av samordningsförbunden till unga som varken 
arbetar eller studerar 
5. Öka förekomsten av lokala tvärsektoriella skolnärvaroteam 
6. Obligatoriskt att erbjuda samtal vid risk för skolavbrott
7. Utred en utökning av Samordnad individuell plan (SIP)



10 Bedömningar
1.Ökat stöd till civilsamhällets aktörer
2.Utred möjligheten till ökad närvaro och/eller tillgänglighet av myndigheter i
områden med socioekonomiska utmaningar
3.Riktade satsningar på sommarjobb till unga som varken arbetar eller studerar
4.Ta fram utvecklad statistik över skolfrånvaro
5.Öka uppföljningen av insatsers effekter
6.Stärk folkhögskolornas roll
7.Vuxenutbildningen ges en utökad roll för målgruppen
8.Öka tidiga insatser och skolans kompensatoriska roll
9.Utred möjligheten att utöka kommunernas aktivitetsansvar för unga över 20 år
10.Fler coachande insatser för unga som varken arbetar eller studerar med särskilda behov.



Förslag: Ökat ansvar för målgruppen på regional nivå

• Samverkan mellan region och kommun – samordning av 
insatser på regional nivå.

• Olika förutsättningar för små och stora kommuner men 
samma ansvar

• Glesbygdskommuner
• Kommunsamarbete via regionalt stöd



Förslag: Öka förekomsten av tvärsektoriella skolnärvaroteam

• Avsaknad av gymnasieexamen är en stor riskfaktor.
• Många, och ibland flera, olika orsaker till skolfrånvaro.
• Tidiga insatser av stor vikt för både individ och samhälle.
• Team som består av elevhälsa/skola, socialtjänst och 

primärvård



Förslag: Obligatorisk att erbjuda samtal vid risk för skolavbrott

• Problematiskt att var fjärde elev lämnar skolan utan fullständig 
gymnasieexamen, var femte elev klarar inte gymnasieexamen inom 3 
år och att många avslutar grundskolan utan fullständiga betyg.

• Tidigt hitta rätt stöd för att kunna fullfölja sina studier eller tydlig 
överlämning till KAA

• Individuell planering



Tack för att ni lyssnade!

• uvas@mucf.se
• petter.berg@mucf.se
• https://www.mucf.se/publikationer/nationellt-samordnat-

stod-till-unga-som-varken-arbetar-eller-studerar
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