
Unga på väg i Salem, UPIS

Projektägare/projektdelägare är Socialförvaltningen, Barn- och 
utbildningsförvaltningen samt Arbetsförmedlingen Botkyrka/Salem. 

Projektet är under implementering av arbetsformer för att stärka, 
effektivisera och förbättra stödet till unga mellan 16 – 29 år som är i behov 
av samordnat stöd.Förändring från projekttiden är att för de som behöver ges 
ett visst efterstöd.

Projektet ska i genomsnitt ha 30 stycken årsplatser. Projektet ska arbeta med 
minst 100 deltagare under tre år, 2014 till och med 31 december 2017.

Resultatmålet är att 55 % av deltagarna, efter avslut, ska försörja sig genom 
arbete eller studier.

Anette Dagsdotter, Jenny Lindh, Arbetsförmedlingen och ett nära 
samarbete med Rektor Marianne Hedmar VUX Salem



UPIS
● Ungdomar 16 – 29 år.

● Frivilligt, vill och kan!

● Ingen behörighet till 
gymnasium eller 
ofullständig 
gymnasieutbildning.

● Misstänkt eller 
dokumenterad ohälsa.

● Ingen känd aktivitet/insats.

● Behov av samordnat stöd.
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10 saker som inte kräver utbildning
1 Kom i tid
2 Attityd
3 Var förberedd
4 Ansträng dig
5 Arbetsmoral
6 Kroppsspråk
7 Energi
8 Passion
9 Öppen för coachning
10 Göra det lilla extra



UPIS
- Intresseanmälan och samtyckesblankett finns på 

www.samordningsforbundethbs.se och på www.salem.se

- Ungdomen kan själv lämna in en intresseanmälan eller ringa och 
boka ett infomöte.

- Tillsammans med ungdomen kan dennes kontakt på aktuell 
myndighet lämna in en intresseanmälan.

- Två gånger i månaden träffas projektgruppen och går igenom 
inkomna intresseanmälningar. Ungdomen tas antingen in i 
projektet eller får rekommendation om lämpligare insats/kontakt.

- Deltagandet är frivilligt och ej tidsatt!

http://www.samordningsforbundethbs.se


Aktiviteter 

● Individuellt stöd – vi utgår från ungdomen och vad denne vill.

● Kontakt med Arbetsförmedlingen och jobbsök.

● Studie- och yrkesvägledning.

● Kontakt med Socialtjänst, Försäkringskassa eller vården.

● Praktik/arbetsträning/arbetsgivarkontakt.

● Olika aktiviteter som t ex studiebesök mm.

● Social träning.


