
Med Unga i Centrum 

Med Unga i Centrum är ett nätverk av organisationer, 

verksamheter och föreningar som alla jobbar med 

ungdomar i någon form och som tillsammans vill möta 

och hjälpa ungdomar att hitta ett positivt 

sammanhang där man får utvecklas och växa som 

person. 

 

Vad är nätverket, Med Unga i 
Centrum? 

 
Nätverket uppstod under hösten 2020 då flera verksamheter på grund av 
pandemin och smittskyddsläget var tvungna att göra uppehåll i sina 
verksamheter och inte kunna möta ungdomar. Nätverket beslutade i mitten 
av november att försöka möta ungdomar som vistades i centrum och 
erbjuda dem stöd och samtal. Nätverket har beslutat att fortsätta samverka 
och hitta nya möjligheter för unga i Nyköping.  
 
 

Vad är syftet? 
Nätverkets syfte är att organisationer, föreningar och kommunala 

verksamheter samverkar och genom det få kunskap och förståelse för de 

verksamheter som finns i kommunen. På det sättet kunna nå ungdomar så 

att de hittar SIN plats i samhället. Genom samverkan också kunna erbjuda 

ungdomar nya sammanhang som skapas efter önskemål och behov.  

På individnivå önskar nätverket bidra till att hjälpa ungdomar att hitta ett 
sammanhang där man tillåts utvecklas och bidra till samhällsgemenskapen 
i den form den unge önskar. 
 
På samhällsnivå är nätverkets syfte är att lotsa ungdomar till att delta i 
föreningsverksamhet och på det sättet främja social inkludering.  



 

Hur går det till? 
Nätverket samlas regelbundet fyra gånger per år, i mötesform och 
diskuterar vad som är på gång i respektive verksamheter. Nätverket 
planerar även att kunna delta i gemensamma evenemang och kunna bidra i 
varandras evenemang.  
 
 

Vilka organisationer deltar i 
nätverket? 
 
Nysam, Svenska Kyrkan, Ung Kraft, Tjejjouren Mira, Nyköpings kommun 
(Toleransprojektet, Räddning och säkerhet, Ung Arena, elevhälsa från 
Nyköpings högstadium och Nyköpings gymnasium), Nyköpings BIS, NBV. 
 
Alla organisationer som arbetar Med Unga i Nyköping är välkomna att delta, 
kontakta, Jonny Stenback, Fritidsledare,  
jonny.stenback@svenskakyrkan.se; telefon 0155-75131, mobil 070-695 14 
87 
Bengt Jansson, Nysam, spiderevent@telia.com, telefon 
 

Vilka olika yrken finns i nätverket? 
Exempelvis; Diakon, Församlingspedagoger, fritidsledare, 
verksamhetssamordnare, säkerhetssamordnare, ungdomsstödjare, 
kuratorer. 
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