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Alis
– en insats finansierad av Samordningsförbundet i Södertälje 

Målgrupp 

Unga vuxna som behöver tidigt stöd i 

vuxenlivet för att kunna få/behålla ett 

arbete eller studera. Deltagarna kan 

komma till projektet via egen anmälan eller 

via sin kontakt på t ex Arbetsförmedlingen, 

gymnasieskolornas elevhälsovård, 

Kommunala aktivitetsansvaret eller Unga 

vuxna. Projektet tar emot deltagare i 

åldrarna 18-25 år. 

 

Projekttid 
 

Projektet startade 1 april 2018 och 

beräknas pågå till 2021. 

 

Kort beskrivning 

Alis syftar på det latinska ordspråket Alis 

volat propriis, som betyder Hon flyger med egna 

vingar. 

Projektet vill bidra till att unga personer 

med svårigheter får en bra start på sitt 

vuxenliv och öka möjligheterna för dem att 

tillgodogöra sig myndigheternas insatser. 

Projektet erbjuder vägledning och stöd och 

har även tillgång till arbetskonsulenter som 

arbetar utifrån metoden Individual 

Placement and Support, IPS, utformad för 

personer med psykisk ohälsa. 

Deltagaren får en mentor, vars roll är att 

vägleda och stödja personen att komma 

förbi hinder för arbete eller studier. 

Deltagaren får även en arbetskonsulent 

som konkret stödjer till arbete eller studier. 

Stödet utformas utifrån deltagarens egna 

behov och mål. Stödet fungerar både 

kompletterande och förebyggande. 

 

Mål 

• Söka upp unga i behov av stöd och ge 

vägledning och arbetsrehabilitering; 30-50 

nya deltagare under 2020  

• Utforma verktyg för att kunna ta tillvara 

på deltagarnas upplevelser av insatsens 

betydelse. Dokumentera de ungas egna 

erfarenheter och behov för att få ett 

kunskapsunderlag inför framtida insatser. 

• Hitta former för att ge stöd i gruppform i 

samverkan med andra aktörer som har 

kontakt med målgruppen. 

 

Samarbetspartners 

Södertälje kommun, Region Stockholm, 

Försäkringskassan och Arbets-

förmedlingen. Projektägare är Södertälje 

kommun, Enheten för arbetsrehabilitering 
 

Kostnader 

Total kostnad för personal i Alis under 

2020 beräknas bli 2,5 mkr varav 

Samordningsförbundet finansierar 1,9 mkr 

och Enheten för arbetsrehabilitering 

(EFA) står för resterande del.  

 

Kontaktperson 

Karin Karlberg 

Tel. 08-523 044 01 eller 072-214 93 29 

karin.karlberg@sodertalje.se 
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