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IPS-projektet 2018
– ett projekt delfinansierat av Samordningsförbundet i Södertälje  

Målgrupp 

Projektet riktar sig till unga vuxna, 18-35 

år,  med beroendeproblematik och som 

har behov av arbetsrehabilitering för att 

kunna börja arbeta eller studera. Från och 

med maj tas även kvinnor över 35 år emot, 

i syfte att få en jämnare könsfördelning. 

Minst 40 procent av deltagarna ska vara 

kvinnor. Deltagarna remitteras i första 

hand av kommunens missbruksenhet,  

men deltagare kan även komma från 

exempelvis MIA Södertälje.  

 

Kort beskrivning 

Socialpsykiatrin i Södertälje har länge 

arbetat med metoden IPS (Individual 

Placement and Support) för att stödja 

personer på vägen till arbete eller studier. 

Förutsättningen har dock varit att perso-

nerna är fria från missbruk.  

Kommunens enhet för arbetsrehabili-

tering vill nu utveckla metoden, som 

rekommenderas av Socialstyrelsen för 

denna specifika målgrupp där även 

beroendet utgör ett hinder. 

Inom projektet kommer alltså missbruks-

behandlingen att integreras med arbets-

rehabiliteringen. Alla i teamet runt delta-

garen jobbar med en gemensam planering 

utifrån de mål som deltagaren satt upp.  

 

 

Mål 

Efter en utvärdering med bl.a. djupinter-

vjuer ska projektet den 1 januari 2019 vara  

implementerat i ordinarie verksamhet. 

Kunskapen om beroendeproblematik/ 

missbruk ska då ha ökat inom kommunens 

enhet för arbetsrehabilitering och i 

missbruksöppenvården ska teoretisk och 

praktisk kunskap om IPS vara etablerad.  

Genom att missbruksbehandling och 

arbetsrehabilitering synkroniseras väntas 

kvaliteten i verksamheterna ha ökat. 

 

Sammanlagt kommer cirka 30 deltagare att 

tas emot under projekttiden. 

 

Samarbetspartners 

Södertälje kommuns enhet för arbets-

rehabilitering samt missbrukenheten – 

öppenvården, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. 

 

Kostnader 

Av den totala kostnaden för insatsen,  

1 mkr, finansierar samordningsförbundet 

800 000 kr och Södertälje kommun, Enhe-

ten för arbetsrehabilitering (EFA) som 

också är projektägare, 200 000 kr.  

 

Kontaktperson 

Ulrika Liljeholm 

Projektledare  

Tel. 08-523 065 58 

E-post: ulrika.liljeholm@sodertalje.se 
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