
De kommande 15 minuterna…

Uvas-statistik som MUCF publicerar

Uppdraget att samordna myndigheter

Rapport om vad vi anser vara viktigt att prioritera på 
nationella planet - fokus kommunernas 
aktivitetsansvar



MUCF:s definition av uvas

Unga 16–29 år som är folkbokförda i Sverige och under ett helt kalenderår:

1) Inte haft inkomster över ett basbelopp (48 300 kr 2022)
2) Inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 
60 timmar.

Cirka 146 000 personer 2020

Källa: https://www.mucf.se/uvas-statis
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Vad säger statistiken?

Svagt minskande andel uvas sedan ca 2009

Ungdomsarbetslösheten ökar och minskar med 
konjunktur 
Men 
andelen personer långt från arbetsmarknaden och 
andelen uvas påverkas mindre/inte av konjunktur 
eller pandemi 



Platsens betydelse
• Områden med stora socioekonomiska utmaningar: 

49% fullföljer gymnasiet på 3 år och andel uvas: 12%

• Områden med mycket goda socioekonomiska 
förutsättningar: 
84% fullföljer gymnasiet på 3 år och andel uvas: 5%*

*Källa: Delegationen mot segregation



Vilka riskerar att fastna utanför arbete 
och studier under lång tid? 
• 3/10 etablerade på arbetsmarknaden när de fyller 29 år – män med svensk 

bakgrund har högst grad av etablering och kvinnor med utländsk bakgrund 
lägst grad.

• 2/3 av ungdomar med psykisk ohälsa lämnar inte uvas-gruppen under de nio 
till tretton år som MUCF följt dem i en långtidsstudie

• Funktionsnedsättning eller sjukdom som medför nedsatt arbetsförmåga ger 
också mycket hög risk att stanna i uvas-gruppen

• 3 gånger så hög risk att fastna i en uvas-situation om gymnasiestudierna inte 
fullföljts



Uppdrag till MUCF:
Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar 

eller studerar.



Identifierade behov 

Tidiga insatser och 
skolans kompensatoriska

roll

Utvecklad uppföljning av 
elevfrånvaro på

gymnasiet

Sommar- och 
ungdomsjobb till unga

som riskerar svårigheter
att etablera sig på
arbetsmarknaden

Tydligare roller för 
folkhögskola och 
vuxenutbildning

Fler unga med 
funktionsnedsättning
behöver coachande

insatser 

Insatser för unga som
varken arbetar eller

studerar behöver i högre
grad följas upp

Kommunernas
aktivitetsansvar – utred
om åldersgränsen kan

höjas från 20 år.

Stärkt
myndighetsnärvaro I 

områden med 
socioekonomiska

utmaningar

Stärkt samverkan med 
civilsamhället



Kommunernas aktivitetsansvar

• Regleras i skollagen

• Kommunen skyldig att finna och försöka lotsa 
tillbaka unga mellan 16 och 20 år till studier, i andra 
hand andra lösningar som praktik/arbete



Kommunerna om sitt aktivitetsansvar

SKR frågar: Hur lätt/svårt är det att:

• samla information om vilka som omfattas?

• få kontakt med de unga?

• skapa insatser?

• skapa insatser som svarar mot behov?

• stödja unga efter att de avaktualiserats?



Kommunernas utmaningar med 
aktivitetsansvaret
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Kommuner som anser att deras arbete svarar 
mycket eller ganska bra mot behoven hos 
grupperna

68

67

51

42

36

34

36

71

71

56

48

43

42

37

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Killar

Tjejer

Unga nyanlända

Unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Unga med psykisk ohälsa

Unga i samhällets vård

Unga som gått gymnasiesärskola

2021 2016

Källa: SKR, Kommunernas aktivitetsansvar 2021. Resultat av enkätstudie till landets kommuner och förslag till åtgärder på nationell nivå



Skolverket: andel ungdomar efter orsak till avregistrering 
från registret, perioden 2019/20*

2020 var 63 916 ungdomar registrerade i KAA
*Källa: Skolverket



Andel kommuner som bedriver ett uppsökande 
arbete riktat mot unga 20–25
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Samlad bild:

• Kommuner har utmaningar i att erbjuda relevanta 
aktiviteter/åtgärder för de grupper som riskerar 
lång tid utan arbete och studier

• En hög andel av de unga som omfattats av 
aktivitetsansvaret lämnar det på grund av att de 
faller för åldersstrecket – 20 år

• Kommunerna har minskat sitt uppsökande arbete 
för unga som fyllt 20 år



MUCF föreslår:

• Utred utökad målgrupp – höjd åldersgräns för KAA

• Ge statligt stöd till kommuner för att utveckla 
arbetet  - med fokus på stärkt samverkan



Frågor?
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