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Uppsökande ungdomsarbete I Sjundeå 
I det uppsökande ungdomsarbetets arbetsuppgifter ingår att komma i kontakt med unga som har behov av stöd och 
hjälpa henne/honom att omfattas av sådana tjänster och annat stöd, som hjälper den unga att få klarhet i 
livssituationen, bli självständig och få tillträde till utbildningar. Till Sjundeås uppsökande ungdomsarbete kan unga i 
åldern 13-29 hänvisas eftersom också metoden På egna ben används. Det uppsökande ungdomsarbetet görs främst 
utgående från de uppgifter som den unga själv ger eller den ungas egen uppfattning om behovet av stöd. Det 
uppsökande ungdomsarbetet är frivillig, konfidentiell och avgiftsfri verksamhet. 

 

Ungdomslagen (11 §) om utlämnade av uppgifter för uppsökande ungdomsarbete 
Hänvisning till uppsökande ungdomsarbete: 

 Förutsätter i princip samtycke av den unga. 
 Oberoende av bestämmelserna om sekretess ska den ungas kontaktuppgifter utlämnas om det är fråga om: 

1. unga som har avslutat sin grundläggande utbildning men inte har fått eller tagit emot en 
studieplats eller inlett studierna 

2. unga under 25 år som avbryter yrkes- eller gymnasieutbildning 
3. unga befrias från sin värnplikts- eller civiltjänstgöring för att de inte är tjänstdugliga eller som 

avbryter sin tjänstgöring 
4. Också andra myndigheter än de som nämns ovan och Folkpensionsanstalten får oberoende 

av sekretessbestämmelserna lämna ut en ung persons identifierings- och kontaktuppgifter till 
den unges hemkommun för det uppsökande ungdomsarbetet, om myndigheten med stöd av 
information som den fått i sitt uppdrag som helhet bedömer att han eller hon utan dröjsmål 
är i behov av tjänster och annat stöd. 

 Man kan låta bli att utlämna uppgifterna om man bedömer att utlämnandet av uppgifterna inte är behövligt 
för att hjälpa den unga. 

 

Det är önskvärt att anmälan till det uppsökande ungdomsarbetet i mån av möjlighet görs tillsammans med 
den unga (och hennes/hans familj). Man ska informera den unga (och familjen) om vad det innebär att bli 
hänvisad till uppsökande ungdomsarbete och om att arbetet är frivilligt, konfidentiellt och avgiftsfritt. 

 
Anmälarens kontaktuppgifter:   

 

Orsak till hänvisning/bedömning av den ungas behov av stöd: 

 

Hänvisad: Till uppsökande ungdomsarbete □ 
Till På egna ben verksamheten □ 

KLIENTENS KONTAKTUPPGIFTER 

Namn:  

Adress:  

Födelsetid (inte personnummer):   

Telefon:  

E-post:  

VÅRDNADSHAVARENS KONTAKTUPPGIFTER (om det är fråga om en minderårig) 

Namn:   

Telefon:   

 

Datum  /  20  och underskrifter 
 
 

Sändande instans        den unga (vid behov)                         vårdnadshavare (vid behov) 
 

 
Anmälan skickas till adressen: Sjundeå kommun, Uppsökande ungdomsarbete, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå. 

SIUNTION KUNTA 
SJUNDEÅ KOMMUN 


