
LYRA
• Målgrupp: 18-29 år, psykisk 

ohälsa och komplex 
problematik

• Öppen verksamhet och 
individuella 
förändringsamtal 

• Maxtid ett år



Stabilisering

Aktivering

Integrering

- Genomsyras av ett individuellt 
anpassat stöd med en 
förändringsplan mot ett aktivare liv 
och självförsörjning.

- Arbetet utgår ifrån varje deltagares 
unika situation och behov för att 
skapa förändring och gå vidare mot 
nya mål

LYRA

Avslutsfas, individens integrering i 
studie och arbetslivet och därmed 
samhället 

Genomförandefas, deltagarens aktiva 
coacharbete i Lyras olika delar

Uppstartsfas, kartläggning. Att bygga en 
grund, deltagare och coach lär känna 
varandra, skapa trygghet och förtroende



3 mån utvärdering
(uppdatering av 
handlingsplan)

6 mån utvärdering
(uppdatering av 
handlingsplan)

9 mån utvärdering
(ev förlängning 
ytterligare max 3 
mån, handlingsplan)

LYRAS HÖRNSTENAR

Studie och yrkesvägledning

Rutiner och struktur        Samverkan

Öppen verksamhet/social träning

Rådgivande och vägledande samtal

Arbetsmarknad och praktik

Omvärldskunskap



• START
• UPIS
• MIA
• HUVAS
• HälsoSam

Huddinge 
Kommun

Region 
Stockholm

AF Botkyrka

AF 
Huddinge

AF Salem

Vårdcentraler
Huddinge, 
Botkyrka, Salem

Psykiatri Sydväst

Psykiatri 
Södertälje

Ungdomsmottagningen

Enheten för våld i 
nära relationer

Försörjningsstöd

Privata aktörer

Aktivitetshuset 
IPS

Biståndsenheten SOL, 
ex Boendestöd 

Gymnasie & 
Arbetsmarknads
förvaltningen 
(GAN)

Socialpsykiatrin

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

HBS

Salems
Kommun

Botkyrka
Kommun

Socialförvaltningen

LYRA

Kommunala 
aktivitetsansvaret 
(KAA)

Arbetsmarknads
konsulenter och 
Jobbmatchare



Totalstatistik över Lyra 2008-2018

Målsättning 1 (* 50% av deltagarna är efter insatsen redo för studier, arbete eller att delta i befintliga 
arbetsmarknadsåtgärder
*50% slussas vidare till lämpligare åtgärder då verksamheten bidragit till att synliggöra 

problematik/vårdbehov hos deltagaren)

Tabellen visar resultaten kopplade till målsättning 1
De åtgärder deltagarna gått vidare till när de avslutas hos Lyra. Antal Procent

Praktik, arbete, studier, annan arbetsmarknadsåtgärd 89 60%

Avflyttad 5 3%

Annan mer lämpad åtgärd/återremiterade 51 34%

Föräldraledighet 3 2%

Summa 148 100%

60%

3%

35%

2%

Praktik, arbete, studier, annan
arbetsmarknadsåtgärd
Avflyttad

Annan mer lämpad
åtgärd/återremiterade
Föräldraledighet



Totalstatistik över Lyra 2008-2018
Målsättning 2 (* Ett år efter avslutad insats har 50% av deltagarna egen försörjning i form av arbete eller 
studier)

Tabellen visar resultaten kopplat till mål 2

Ett-års uppföljningar 2008-2018 Antal Procent

Självförsörjande arbete eller studier 73 54%

Studier/praktik/arbetsträning (försörjningsstöd/aktivitetsers) 15 11%
Bättre lämpade åtgärder 33 25%

Föräldraledighet 4 3%

Avflyttad 4 3%

Ej svarat 4 3%

Övrigt 1 1%

Summa 134 100%

54%

11%

25%

3%
3% 3% 1%

Självförsörjande arbete eller
studier

Studier/praktik/arbetsträning
(försörjningsstöd/aktivitetsers)

Bättre lämpade åtgärder

 Föräldraledighet

Avflyttad

Ej svarat

Övrigt



Deltagarbeskrivning Jonas, 22 år

Inremitterande part: Arbetsförmedlingen 
Antal år innan Lyra utan sysselsättning: 3 år
Andra parter kring deltagaren: Socialförvaltningen, Öppenvårdspsykiatrin

Bakgrund: Jonas är 22 år och bor kvar i föräldrahemmet, har aldrig varit självförsörjande. Han har vid uppstart 
nyligen fått den neuropsykiatriska diagnosen ADHD. Jonas har en inåtvänd personlighet och hade vid Lyrastart 
slutat gå ut på dagtid, om han lämnade hemmet var det på nätterna. Han satt mycket framför datorn. Jonas har 
tidigare bott på behandlingshem. Han har gått på resursskolor men har inte slutfört grundskola eller gått på 
gymnasium.

Insats: Jonas deltagartid har präglats av social träning. Relationer med personalen byggdes. Han gick även i 
rollspelsgrupp i kyrkan. Jonas var vid Lyrastart inåtvänd, hade svårt att delta i samtal, svarade knapphändigt på 
frågor och undvek ögonkontakt. Jonas var från början intresserad av att arbeta inom lager- eller byggsektorn. Under 
Lyratiden så började han tänka på även andra områden och en praktik inom posten ordnades. Inledningsvis under 
praktikperioden behöll Jonas tät kontakt med Lyra i form av samtal kring rutiner och praktiken men även genom att 
inta sina luncher på Lyra (som finns i samma byggnad som posten). Fokus var på socialt samspel och under sista 
delen av deltagartiden deltog Jonas aktivt i samtal, skämtade med personal och deltagare och höll ögonkontakt. 
Idag har Jonas en timanställning och är självförsörjande. Han ska flytta hemifrån och har ett socialt liv.

Framgångsfaktorer enligt deltagaren själv:
- Träning i det sociala samspelet
- Att träna in rutiner.
- Successiv utslussning.

Ett år efter avslut har Jonas arbete med egenförsörjning. Har flyttat hemifrån och delar lägenhet med vänner.



Deltagarbeskrivning Nilla, 20 år

Inremitterande part: Socialförvaltningen
Antal år innan Lyra utan sysselsättning: 3 år
Andra parter kring deltagaren: Öppenvårdspsykiatrin

Bakgrund: Nilla har haft ätstörningar sen ca 10 års ålder. Hon har därför missat stora delar av sin skolgång 
och har även varit mobbad under skoltiden. Hon har haft långvarig kontakt med psykiatrin och 
sjukskriven under perioder. Hon beskriver sig som mycket osäker på sig själv och tycker sociala 
sammanhang är obehagliga vid Lyrastart. Hon sover dåligt.

Insats: Arbete med samtliga 3 coacher. Social träning i form av att komma in och vara på Lyra flera 
halvdagar i veckan. Nilla arbetar aktivt med sin egen utveckling och utmanar sig själv. Hon får stöd i att 
söka in till folkhögskolor, prata om sina upplevelser från skoltiden och personal är även med vid ett besök 
på en av folkhögskolorna. Hon studerar nu heltid på en folkhögskola och läser in grundskolan. Hon trivs 
bra och har blivit invald i elevrådet. 

Framgångsfaktorer enligt deltagaren själv:
- En känsla av att jag kan mer än vad jag tror och att det gäller att vara öppen för saker.
- Stödet och samtalen/coachingen
- Att lära sig sätta upp egna mål så jag vet vart jag ska
- Att lära sig stå upp för sig själv
- Vetskapen om att om man lämnar något bakom sig kan något nytt komma in.
- Att man får komma som man är och bli accepterad. Att man känner sig lika värd som alla andra.
- Bemötandet: Alltid med respekt, acceptans, glädje och med gott kaffe. 



Detta har deltagare sagt om Lyra: 

Personalen är bara bäst! Glada, positiva, varma, förstående, peppande, 
förtroendeingivande och mycket kunniga inom sina olika områden. Det jag också har 
uppskattat mycket med Lyra är att det är så individuellt anpassat. Att man som 
deltagare själv, i stor utsträckning har möjlighet att påverka hur och vad man 
vill/behöver arbeta med.

Om du är som jag och inte vet hur ditt liv ska se ut. Tröttnat på att bara sitta hemma 
inte vågar ta ett stort kliv och ta reda på vad som finns, ta ett litet. Lyra kanske kan 
hjälpa dig hitta möjligheter du inte trodde fanns.

Bygg ut verksamheten. Lyra borde finnas i varje kommun.



http://www.samordningsforbundethbs.se/
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Läs mer om Lyra:

Publikationer: 
In Focus
Mental Health among Young People (Nordic Centre 
for Welfare and Social Issues)

MUCF Rapport om unga i utanförskap (2018) Länk


