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Upplägg 
 

• Vad är YAP – Youth Advocate Programmes? 
• Varför har vi valt att använda oss av YAP i Botkyrka?  
• Hur fungerar YAP?? 
• Vad säger unga och YAP-stödpersoner om YAP?  
• Vad har vi gjort hittills? 
• Framtiden 
• Frågor 



YAP-modellen i korthet 

YAP är en strukturerad modell där en engagerad 
vuxen från närsamhället (YAP-stödperson) knyts till 
ett barn/en ungdom och dennes familj upp till 15 
timmar per vecka i 6 månader för att stötta 
barnet/ungdomen.  
 
En erfaren socionom (YAP-samordnare) handleder 
YAP-stödpersonen och ansvarar för att hålla ihop 
samverkan kring den unge. 
 
Modellen bygger på ett tydligt styrkebaserat 
förhållningssätt.  

 



Varför en ny modell alls? 
 

• Kraftsamling 
 

• Möta volymökning 
 

• Kontaktpersonsinsatsens behov av förbättring 
 
 
 
 



Varför valde vi YAP? 
• Delaktighet 
• Bygger på styrkor  
• Strävar mot självständighet 
• Hemmaplanslösning 
• Uppföljning  
• Goda resultat på Irland och i USA 
 
Barnkonventionens artiklar 2, 3, 9 och 12 
 
 



Målgruppen? 
Flickor/kvinnor och pojkar/män i ålder 10-18 år som  
 
1. har behov av en beslutad stödinsats från socialtjänsten 

utifrån ett riskbeteende och/eller en risksituation 
2. har en omfattande problematik och få skyddsfaktorer  
3. har skolplikt men inte når sina individuella mål eller ungdomar utan 

skolplikt som står utan fungerande skolgång eller annan 
sysselsättning 

4. har en eller flera beviljade insatser som barnet/familjen av någon 
anledning inte tillgodogör sig eller som inte räcker 

5. är på väg tillbaka hem efter en placering utanför hemmet. 
 
Kriterier 1 – 2 måste vara uppfyllda. 

 



YAP:s grundläggande principer 
• Styrkebaserat 
• Flexibelt och individanpassat 
• Respekt för familjens egen röst och egna val 
• Nätverksarbete 
• Hitta lokalt, naturligt och lättillgängligt stöd 
• Samverkan 
• Aldrig ge upp, anklaga eller avvisa 
• Resultatfokuserat 
• YAP-Stödpersonen bygger inte in sig själv i systemet 



Vad åstadkommer vi? 

Meningsfull 
och 

målinriktad 
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liv  

Empower-
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nätverk 

Positiva 
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Integrerande  

• Stödpersonerna utvecklas och möts 
• Förändrar bilden av socialtjänsten  
• Integrerar i det svenska samhället av någon som själv 

har förståelse för vad det innebär 
• Språkkompetens 

 



Samhällsstärkande 
YAP-stödpersonerna från lokalsamhället utbildas och får 
handledning. 
 
Får en större förståelse för samhällets funktioner. 
 
Får arbetslivserfarenhet och referenser 
 
En chans att göra skillnad i sitt  
närsamhälle 



”Jag trodde inte att jag skulle kunna få träffa sådana 
människor som jag annars aldrig skulle få träffa. Jag trodde 
aldrig att jag skulle få chansen att jobba.  
Det har jag fått med YAP” (Kille 17 år) 



Brev från en stödperson 



Vad har vi gjort hittills?  
 



Startade insatser 

2015, 22 st

2016, 35 st

2017, 12 st

Fördelning killar och 
tjejer 

killar
tjejer

n= 58 
n= 71 
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Vid årsskiftet 2016/2017 

58 
inledda 
ärenden 

40 
avslutade 
ärenden 

20 
fullgångna 
ärenden 

15 
ärenden 
där en 
konkret, 
avgörande 
och 
påtaglig 
förändring 
skett 



Framtid  



Film  
 



Frågor 
 



Kontaktuppgifter 
Katarina Kasto, gruppledare för YAP 
0701-870 891 
katarina.kasto@botkyrka.se 
 
Tor Löfgren, YAP-samordnare 
0701-836 330 
tor.lofgren@botkyrka.se 
 
Alexandra Scurtu, YAP-samordnare 
0761-263 154 
alexandra.scurtu1@botkyrka.se 
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