
MIA Vidare – Tillämpning av MIA 
Avstämningsrapport Dnr 2019/00505 
2020-05-31 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avstämningsrapport ESF-projektet MIA Vidare 
  



MIA Vidare – Tillämpning av MIA 
Avstämningsrapport Dnr 2019/00505 
2020-05-31 
 

2 
 

Innehållsförteckning 
Bakgrund ......................................................................................................................................................... 3 

Kartlagd och avgränsad målgrupp ................................................................................................................... 3 

Inledning ...................................................................................................................................................... 3 

Jämförelse med nationell data för den finansiella samordningen ................................................................ 4 

Prioriterade och avgränsningar avseende målgrupp i delprojekten ............................................................. 4 

Vilka möter MIA idag och framåt? ................................................................................................................... 5 

Genomsnittlig deltagare vid inskrivning ....................................................................................................... 5 

Deltagarens resa i MIA ................................................................................................................................. 6 

Förväntade samordningsbehov – särskilda utvecklingsområden ...................................................................... 7 

Avslutande reflektioner .................................................................................................................................... 8 

Delprojekten .................................................................................................................................................... 9 

MIA Huddinge Botkyrka Salem .................................................................................................................... 9 

MIA Sundbyberg ........................................................................................................................................ 10 

MIA SUVS ................................................................................................................................................... 11 

MIA Stockholm .......................................................................................................................................... 12 

MIA Roslagen ............................................................................................................................................. 13 

MIA Södertälje ........................................................................................................................................... 14 

MIA VärNa ................................................................................................................................................. 15 

MIA Östra Södertörn .................................................................................................................................. 16 

Deltagarprocesser .......................................................................................................................................... 17 

MIA Vidare projektgemensamt ...................................................................................................................... 22 

Tid- och aktivitetsplan .................................................................................................................................... 22 

Projektorganisation ....................................................................................................................................... 24 

Ledning och styrning ...................................................................................................................................... 25 

Regional styrgrupp ..................................................................................................................................... 25 

Lokala styrgrupper ..................................................................................................................................... 25 

Projektmedarbetare ....................................................................................................................................... 27 

Projektgemensamt stöd ............................................................................................................................. 27 

Projektmedarbetare i delprojekten ............................................................................................................ 28 

Tjänstebeskrivningar ...................................................................................................................................... 34 

Riskanalys MIA Vidare ................................................................................................................................... 38 

Plan för jämställdhetsintegrering MIA Vidare ................................................................................................ 40 

Plan för uppföljning........................................................................................................................................ 43 

Utgångspunkter ......................................................................................................................................... 43 

Förändringsteori MIA Vidare ...................................................................................................................... 43 

Syfte och problemformuleringar ................................................................................................................ 43 

Mätinstrument och målgrupper ................................................................................................................. 44 

Tabell: Uppföljningsplan ................................................................................................................................ 46 

  



MIA Vidare – Tillämpning av MIA 
Avstämningsrapport Dnr 2019/00505 
2020-05-31 
 

3 
 

Bakgrund 
ESF-projektet MIA Vidare – Tillämpning av MIA startar genomförandefasen den 1 juni 2020 
och kommer att avslutas i september 2022. Det är samordningsförbunden i Stockholms län 
som står bakom projektet. MIA Vidare kommer tillämpa individbaserade metoder, utbilda 
och öka medvetenheten om hur olika kompetenser på Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommunerna och inom vården kan samverka på bästa möjliga sätt.  

I projektet kommer 1900 kvinnor och män som varit borta länge från arbetsmarknaden få ett 
samordnat stöd. Projektet baseras på erfarenheter från MIA-projektet som från april 2017 till 
maj 2020 givit stöd till drygt 2 300 personer. 

 

Kartlagd och avgränsad målgrupp 
För MIA Vidare är målgruppen densamma som för MIA-projektet. Kvinnor och män mellan 
16-64 år som behöver samordnat stöd för att komma till arbete, studier eller kunna delta i 
ordinarie arbetslivsinriktade insatser. 

Inledning 

MIA möter deltagare utifrån en bred målgruppsbeskrivning där behov i form av samordnat 
stöd, individanpassning och anpassad arbetsträning bättre beskriver målgruppen än 
exempelvis diagnos, ålder, försörjningsform eller inremitterande part. Alla delprojekt utgår 
från att personer med komplex problematik, psykisk ohälsa och personer som saknar 
sjukpenninggrundande inkomst är en stor del av projektets behovsgrupp. 

I flera av de åtta delprojekten finns lokala prioriterade målgrupper och särskilt 
uppmärksammade behov inom den övergripande målgruppsbeskrivningen. Andra delprojekt 
kan vända sig till liknande deltagare men utan en särskild prioritering i dagsläget. 

En gränsdragning mellan MIA-projektet och andra lokala ungdomsinsatser beskrivs i flera 
delprojekt bidra till att MIA Vidare framöver uppmärksammar något färre deltagare bland 
unga vuxna. Ungas behov kommer till större del än tidigare fångas upp av kompletterande 
insatser. Ett av flera exempel på detta är i SUVS (Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna), VärNa 
där ESF-projekten Rätt stöd för mig och i och Östra Södertörn där ESF-projektet SamMA 
drivs.  

De behov som har uppmärksammats utifrån den övergripande målgruppen är: 

 Samordnad arbetslivsinriktad förrehabilitering med parallella och samtidiga insatser. 

 Bättre tillgång till och mer tillgänglighet i ordinarie stödinsatser från 
Arbetsförmedling och/eller kommunal arbetsmarknadsverksamhet. 

 Synliggöra varierande och sammansatta behov och se på insatsers möjligheter till 
individanpassning och flexibilitet i ordinarie stödinsatser.  

 Komplex problematik på grund av psykisk ohälsa. 
 

Inom målgruppen finns många som har begränsad eller ingen erfarenhet alls av att 
förvärvsarbete eller som under flera år inte deltagit i arbetsmarknaden.  

Vården som remittent beskrivs ofta uppmärksamma behovet av samordning för att närma sig 
arbete och studier men saknar oftast egna insatser och beskrivs därav ha svårigheter att hitta 
rätt utanför den egna verksamheten. Här har flera verksamheter inom vården lyckosamt 
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uppmärksammat MIA som insats. Flera remitterade deltagare från vården beskrivs sakna en 
stadigvarande försörjning vilket innebär ytterligare utmaningar för denna grupp.1 

Jämförelse med nationell data för den finansiella samordningen 

I SUS (sektorövergripande uppföljningssystem för finansiell samverkan) kan vi utifrån den 
statistik som sammanställdes innan MIA projektets start, under året 2016, se att förbunden i 
MIA-projektet finansierade insatser med totalt 1662 unika deltagare. En av förhoppningarna 
var att MIA skulle bidra till att fler ska få ta del av samordnade rehabiliteringsinsatser via 
finansiell samordning. Detta att jämföra med riket som helhet där det skett en minskning av 
deltagare från år 2018 till 2019 med motsvarande 8 procent2. I förbunden som ingår i MIA-
projektet har det tvärtom skett en ökning av antalet deltagare i finansierade insatser till 2273 
unika deltagare 2019, där MIA-projektet varit en stor faktor i ökad deltagarvolym. Jämför vi 
med förbunden i riket kan vi också se att MIA-projektet nått en större andel kvinnor jämfört 
med övriga FINSAM-finansierade insatser i riket. I MIA är 59 procent av deltagarna kvinnor 
och 41 procent män i jämförelse med riket där 55 procent av deltagarna är kvinnor och 45 
procent män.  

Inom FINSAM är generellt sett en större andel unga deltagare. Här ser vi att MIA skiljer ut sig, 
där 72 procent av deltagarna är äldre än 30 år i MIA jämfört med 61 procent totalt i riket 
2019.  

I riket har 10 procent av deltagarna haft offentlig försörjning i mer än 9 år medan samma 
siffra i MIA-projektet ligger på 15 procent. Vi kan däremot se att utbildningsbakgrunden 
skiljer sig något mindre åt, både i MIA och på riksnivå har drygt 30 procent en 
grundskolebakgrund.3 

Efter avslutad insats arbetade eller studerade i genomsnitt 31 procent av deltagarna i 
finsamfinansierade insatser i riket där män tenderar att i högre utsträckning gå ut i arbete 
och studier jämfört med gruppen kvinnor. En liknande fördelning ser vi inom MIA.4 Det finns 
stora skillnader i vilken utsträckning deltagarna arbetar eller studerar efter insatsen mellan 
åldersgruppen unga under 30 år och äldre deltagare. På riksnivå ser vi att det i gruppen 
under 30 år är 40 procent som går vidare till arbete eller studier inom FINSAM. I gruppen 30 
år och äldre är motsvarande siffra 25 procent. Inom MIA ser vi samma tendenser mellan 
åldersgrupperna.  

Prioriterade och avgränsningar avseende målgrupp i delprojekten  
För att få ta del av MIAs delprojekt generellt ska deltagare utöver att tillhöra någon av de 
prioriterade grupperna alltid ingå i den övergripande målgruppsbeskrivningen. 

Sundbyberg och Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna (SUVS) är de två nya delprojekten. De 
har i dagsläget inte gjort några lokala prioriteringar utifrån den övergripande 
målgruppsbeskrivningen. Däremot har SUVS en planerad uppstart av ett ungdomsprojekt, 
Rätt stöd för mig och sedan tidigare insatsen Hoppet, som tros innebära att MIA Vidare får 
ett större fokus på åldersgruppen över 35 år. Stockholm Stad har tagit bort sina prioriteringar 
som beskrevs under MIA-projektet. Detta utifrån det faktiska inflödet och behovet som 

                                                           

 

1 Intervjuer projektledare/samordnare och/eller förbundschefer i varje delprojekt. 
2 FINSAM SUS-rapport 2019 
3 Statistik SUS 
4 Rapport – Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbund 
2019 
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visades efter MIAs start. Omprioriteringarna har även påverkats av en omorganisering inför 
MIA Vidare där bland annat en annan stadsdelsförvaltning (Rinkeby/Kista) tar över 
ägarskapet. 

Prioriterade målgrupper Delprojekt 

Unga vuxna med aktivitetsersättning, 16-
29 år 

Östra Södertörn, Södertälje*, Roslagen** 

Deltagare mellan 30-55 år 
 

HBS och Södertälje 

Bristande kunskaper i svenska trots 
genomförd SFI 

Södertälje och VärNa 

Föräldrar med försörjningsansvar 
 

HBS och Södertälje 

*Södertälje prioriterar särskilt unga vuxna över 25 år med anledning av ett lokalt 
ungdomsprojekt (Alis) som fångar upp den yngre delen av målgruppen.  

**Roslagen prioriterar unga vuxna upp till 35 år. 

Södertäljes delprojekt har gjort den lokala prioriteringen att fokusera på personer inom 
socialpsykiatrin som inte behöver specialistpsykiatri. 

Vilka möter MIA idag och framåt? 
I följande avsnitt beskrivs närmare det faktiska utfallet av deltagare som utifrån den breda 
målgruppsbeskrivningen hittills haft möjlighet att ta del av MIA-projektets insatser.  

En målgrupp som MIA uppmärksammat är personer som gått runt mellan våra myndigheter i 
flera år, med målet att nå egen försörjning, men aldrig fått rätt stöd utifrån de egna behoven. 
I följande avsnitt redovisas statistik över deltagare i MIA-projektet från starten april 2017 till 
mars 2020. I denna översikt saknas av naturliga skäl de nya delprojekten SUVS och 
Sundbyberg. 

Genomsnittlig deltagare vid inskrivning 
Nedan beskrivning är en förenkling och bygger på framtagande av en typisk deltagare utifrån 
statistik på gruppnivå5.  

Delprojekt Vanligaste 
försörjningsform 
vid inskrivning6 

Medeltal 
antal år i 
offentlig 
försörjning 
vid 
inskrivning 

Kön Utbildnings-
bakgrund 
(Vanligaste 
utbildnings-
bakgrund) 

Media
n 
ålder 
vid 
inträde 
i MIA 

HELA 
MIA 

Försörjningsstöd 
(921 av totalt 
2123) 

5 år 59 % Kvinnor 
41 % Män 

Gymnasium  
(823 av 
totalt 2123 

40 år 

HBS Sjuk- eller 
rehab.penning 

5 år 64 % Kvinnor 
35 % Män 

Gymnasium 43 år 

ÖS Försörjningsstöd 4 år 57 % Kvinnor 
47 % Män 

Grundskola 34 år 

                                                           

 

5 Statistik framtagen från Aventus. 
6 En deltagare kan uppbära flera olika försörjningsformer samtidigt. Dessa siffror visar den vanligaste 
försörjningsformen av den primära försörjningen. 
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Värna Försörjningsstöd 5 år 52 % Kvinnor 
47 % Män 

Grundskola 38 år 

Roslagen Sjuk-och 
rehab.penning 

4 år 57 % Kvinnor 
43 % Män 

Gymnasium 39 år 

Stockholm  Försörjningsstöd 5 år 57% Kvinnor 
42% Män 

Gymnasium 38 år 

Södertälje Försörjningsstöd 8 år 65 % Kvinnor 
35 % Män 

Gymnasium 47 år 

 

Deltagare i de olika delprojekten sett på gruppnivå är generellt ganska lika. Södertäljes 
deltagare har något fler år i offentlig försörjning vilket går hand i hand med deras högre 
medelålder. Vi ser att försörjningsstöd är den vanligaste försörjningsformen. Vi ser att i HBS 
och Roslagen, där sjuk- och rehabiliteringspenning är vanligast kommer försörjningsstöd som 
försörjningsform på en andra plats. I delprojekt med högre medianålder ser vi en högre total 
andel kvinnor delprojektet och i delprojekt med yngst medelålder, är kvinnor fortsatt fler 
men procentandelen för antalet män är betydligt högre än i andra delprojekt. 

Deltagarens resa i MIA 

Vi kan se att det finns både likheter och skillnader mellan delprojekten i MIA. Bland annat 
skiljer det sig hur lång tid en deltagare befinner sig i projektet. Ett exempel är mellan 
Stockholm Stad, som har en genomsnittlig inskrivningstid på 6 månader, och HBS, som har en 
genomsnittlig inskrivningstid på 12 månader, vilket är dubbelt så lång tid. I delprojekt med 
kortare insatstid tenderar deltagare att avslutas i högre utsträckning till ordinarie verksamhet 
inom kommun eller Arbetsförmedlingen och i exempelvis HBS avslutas fler direkt till arbete. 
Hur många som avslutas till ordinarie arbetsmarknadsinsats ser vi också ofta kunna kopplas 
ihop med kortare tid i arbetsträning. Flera delprojekt förklarar detta med att denna 
arbetsträning istället erbjuds i de ordinarie verksamheterna. Detta kan delvis förklaras med 
vilka befintliga insatser som finns lokalt. 

Om vi jämför deltagare som är inskrivna i upp till 3 månader med de som är inskrivna mellan 
9 och 12 månader ser vi att en femtedel av deltagarna som haft en kortare insats även haft 
offentlig försörjning under kortare tid samt att en stor andel av deltagarna är under 29 år. För 
dessa deltagare är avslut till sjukdom och fortsatt rehabilitering vanligast. Jämför vi med de 
som deltar i MIA under en längre period ser vi att färre avslutas till sjukdom och fortsatt 
rehabilitering samt att avslut till arbete är dubbelt så vanligt. 

I MIA skiljer sig bakgrundsvariabler och utfallsmått åt mellan män och kvinnor. Bara genom 
att se på åldersgrupp kan vi se att medianåldern för män är 35 år och för kvinnor 43 år. Det 
finns kopplingar till att män hoppar av studier tidigare än kvinnor. Därav uppkommer 
komplex problematik i ett tidigare skede i livet för män. Detta blir synligt inom MIAs 
målgrupp tidigare än vad det blir för kvinnor. Inom MIA kan vi se att det bland män är 39 % 
som endast har grundskoleutbildning, nästan 10 procentandelar högre än bland kvinnor. 
Försörjningsstöd är den vanligaste försörjningen för både män och kvinnor vid inskrivning 
men det är mycket större andel kvinnor än män som uppbär sjukpenning. Att kvinnor uppbär 
sjukpenning under en betydligt längre tid än män gör är något som också uppmärksammats 
sedan länge av Försäkringskassan7. Vidare kan vi se att män generellt avslutas i högre andel 
till arbete och kvinnor oftare till ordinarie verksamhet eller avslutas pga. sjukdom. 

                                                           

 

7 Rapport – Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2018 
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Vidare kan vi se i en jämförelse mellan den yngsta åldersgruppen 16-29 år och den äldsta 56-
65 år att de stora skillnaderna är att deltagare i den yngre gruppen i högre utsträckning inte 
har någon offentlig försörjning vid start. Vi ser också att drygt var tredje deltagare i MIA (tio 
procentandelar mer än genomsnittet i riket8) avslutas pga. sjukdom bland de i den äldsta 
åldersgruppen. Bland männen avslutas 25 procent och bland kvinnorna hela 37 procent pga. 
sjukdom som gör att de inte längre kan delta i arbetslivsinriktad rehabilitering. Ser vi på 
målgruppens utbildningsbakgrund och jämför mellan de som har grundskoleutbildning och 
de som gått högskola ser vi inga stora skiljelinjer i utfallsmått utifrån det som följs i Aventus. 

Förväntade samordningsbehov – särskilda utvecklingsområden 
Det pågår ständiga förändringar, prioriteringar och omorganisering inom välfärdssektorn, så 
även under MIAs projekttid. Under 2019 har Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen haft 
ett särskilt uppdrag att arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera 
insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med 
aktivitetsersättning.9  Under 2019 framkom det regionalt att Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan uppmärksammat en konkurrenssituation mellan det förstärkta samarbetet 
och MIA-projektet. Utifrån detta togs ett beslut att sjukskrivna som remitteras från FK eller 
AF först ska genomgå en gemensam kartläggning (GK) hos myndigheterna, något som kan 
komma att påverka inflödet i MIA Vidare. Hittills har dock ingen större påverkan noterats. 

Under början av året 2020 kom även en ny lag kopplat till regionen10 som gör att de är 
skyldiga att erbjuda koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter som är i behov av 
individuellt stöd för att kunna delta i arbetslivet. För MIA Vidare innebär detta en intressant 
följd av behovet att se smidigare ingångar till projektet från regionens remittenter. Om än 
antalet remitteringar från vården är relativt lågt i jämförelse med andra parter så ser vi att en 
högre andel av de deltagare som vården remitterar till MIA saknar offentlig försörjning vid 
inskrivning (36 procent). Detta ställer extra krav på samordning då försörjning många gånger 
är en förutsättning för att kunna  tillgodogöra sig insatsen på ett tillfredsställande sätt. 

Arbetsförmedlingen har studerat skillnader mellan hur kvinnor och män tar del av 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Det synliggör att män får ta del av arbetsnära insatser så 
som arbetsmarknadsutbildningar, arbetspraktik, instegsjobb och nystartsjobb i högre 
utsträckning än kvinnor. Kvinnor får ta del av förberedande utbildningar och extratjänster i 
högre utsträckning än män. Vidare visar studien att män generellt får fler besök och kallelser 
till möten hos arbetsförmedlare än kvinnliga arbetssökande. Män träffar även 
arbetsförmedlare tidigare i arbetslöshetsperioden än kvinnor. Manliga och kvinnliga 
arbetssökande får även olika arbetsmarknadspolitiska bedömningar där manliga 
arbetssökande i högre utsträckning bedöms vara redo för arbete eller utbildning än kvinnliga, 
vilket ökar sannolikheten att få en arbetsnära insats.11 

Bland personer med en funktionsnedsättning ser vi också tydliga könsskillnader. 77 procent 
av männen arbetar heltid medan endast 47 procent av kvinnorna. En skillnad på 33 
procentenheter att jämföra med 18 procentenheter sett till den totala arbetskraften. 

                                                           

 

8 Avser deltagare i insatser registrerade i det nationella uppföljningssystemet SUS. 
9 Rapport – Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbund 
2019 

10 https://vardgivarguiden.se/nyheter/2020/januari/ny-lag-rehabilitering/ 
11 Studie av Arbetsförmedlingen- hur skapar vi en mer jämställd arbetsmarknadsetablering. Maria Cheung 
2018. 
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Avslutande reflektioner 
Det finns ett gränssnitt mellan att tala om målgruppens behov och det som visar sig vara 
karakteristiskt för målgruppen. Den här beskrivningen av målgruppen har innehållit en 
blandning av båda delarna.  

MIA-projektets effekter på målgruppen förväntas fortsatt vara att deltagarna genom 
samordnade insatser utifrån metoderna CM, SE och Boston samt arbetsträning ska öka sin 
arbetsförmåga. Med samordnat stöd och individanpassade insatser rustas deltagarna att 
arbeta/studera eller att kunna ta del av ordinarie arbetsmarknadsinsatser för att på sikt 
kunna arbeta/studera. Utifrån tidigare rapporter om att kvinnor möter större svårigheter att 
etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med män, arbetar MIA Vidare också aktivt med att 
stödja en jämställd arbetslivsinriktad rehabilitering. 

MIA-projektet har också generellt riktat sig till en äldre målgrupp som haft en längre tid i 
offentlig försörjning och därmed når en bredare målgrupp som står långt ifrån  
arbetsmarknaden.  

Målgruppsbeskrivningen för MIA Vidare är bred vilket öppnar upp för stora variationer 
mellan delprojekt och kommuner. Trots detta ser vi att behov och målgruppen till stor del är 
likartad. Behov av samordning från flera parter med anledning av en komplex situation, inom 
flera livsområden samtidigt är genomgående. Generella behov som uppmärksammas är 
också genomgående lika mellan alla delprojekt. Det gäller samordning av 

myndighetskontakter, stöd i den sociala livssituationen samt behov kopplat till psykisk och 
fysisk hälsa, inklusive missbruk- och beroende.  

Alla delprojekt lyfter också gruppen äldre kvinnor som en grupp som särskilt är i behov av 
MIAs insatser. Sett till statistiken så är det tydlig att just kön många gånger är mer avgörande 
kopplat till behov och utfall än exempelvis ålder och utbildningsnivå. Likt tidigare beskrivet 
uppmärksammar vi också behov av att förhålla oss till målgruppens möjligheter och vilja 
samt motivation att närma sig arbetsmarknaden. 
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Delprojekten 
Här följer beskrivningar av de åtta delprojekt som kommer verka inom MIA Vidare. 

MIA Huddinge Botkyrka Salem 
Medverkande kommuner: Huddinge, Botkyrka, Salem.  

MIA HBS kommer arbeta med samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån en 
kombination av metoderna Supported Employment och Case Management så som de 
utvecklats under MIA-projektet. Deltagarnas ingång till MIA ska fortsatt vara enkel och smidig 
med ett remissförfarande direkt till delprojektet. Tiden för utredning och kartläggning 
kommer att effektiviseras så att arbetslivsinriktade rehabiliteringen ska kunna komma igång 
snabbt. Flödet för deltagarna genom projektet har också setts över under analysfasen och 
kommer effektiviseras för att försöka korta ner inskrivningstiden i projektet. 

Under MIA-projektet var MIA HBS det delprojekt med näst högst medianålder. Övervägande 
del av deltagarna hade sjuk- eller rehabiliteringspenning. I MIA Vidare är deltagare mellan 30-
55 år fortsatt en prioriterad målgrupp för MIA HBS.  

Metoder och arbetssätt 

Delprojektets medarbetare inom CM och SE arbetar samlokaliserat och i nära samarbete 
med ordinarie handläggare på myndigheterna vilket är en viktig förutsättning för att stärka 
samordningen och bygga sömlösa övergångar samt effektiv resursanvändning. En 
medarbetarresurs från specialistpsykiatrin ska knytas till delprojektet med uppdrag att bidra 
med konsultation och kontakt med vårdens insatser. En gruppverksamhet som bygger på SE 
inspirerat av MIA VärNa och MIA Roslagen, kommer att starta. Kursen fyller en funktion för 
deltagare som får stöd att höja sin aktivitetsnivå och testa arbetsförmåga parallellt med t.ex. 
medicinsk rehabilitering eller beroendevård. Arbetsträningsplatser på ASF kommer kunna 
erbjudas för att de som står längst ifrån arbetsmarknaden ska få en möjlighet till att pröva sin 
arbetsförmåga och få en anställning/återgå till arbete. 

Resurser 

Roller Omfattning 

Delprojektledare 100% 

SE 675% 

CM 300% 

Psykiatrikoordinator 25% 

Administratör 50% 

Totalt 1150% 

325 deltagare Motsvarar 1.16 deltagare per medarbetare/månad 

Budgetomslutning 23 958 883 kr 

  



MIA Vidare – Tillämpning av MIA 
Avstämningsrapport Dnr 2019/00505 
2020-05-31 
 

10 
 

MIA Sundbyberg  
Medverkande kommuner: Sundbyberg och Upplands Bro.  

Förbundet har startat ett samverkansteam där samtliga fyra parter kommer delta för att 
samverka kring målgruppen och kommer nu komplettera med CM. 

Upplands Bro har i dialog med MIA-projektet visat intresse för att medverka och har tecknat 
en avsiktsförklaring med MIA Vidare. De har inget samordningsförbund i dagsläget så de 
kommer att ingå under MIA Sundbyberg. Deras målsättning är att starta ett 
samordningsförbund på längre sikt. En samordnare från Upplands Bro är kontaktperson till 
MIA Sundbyberg och ansvarar för att driva det lokala arbetet och samordna de delar av 
redovisningen som tillhör Upplands Bro. Deltagare från Upplands Bro kommer starta i 
oktober 2020. 

Målgruppen är deltagare med långvarigt bidragsberoende som behöver stöd till 
arbetslivsinriktad rehabilitering. I dagsläget har inga lokala prioriteringar utifrån den 
övergripande målgruppsbeskrivningen gjorts.  

Metoder och arbetssätt 

Finsam-teamet träffas varje vecka och erbjuder samordning enligt case management. Genom 
att nyttja alla parternas kompetens kommer deltagare genom en Finsam-lots få stöd till 
arbete och studier. Arbetsträning på ASF eller hos annan extern aktör är också en möjlig 
insats för deltagarna.  

Insatserna som kommer erbjudas deltagare från Upplands Bro är tillgång till Finsam-teamet 
samt en CM-lots från Upplands Bro och insats genom arbetsträning. 

Resurser 

Roller Omfattning 

Delprojektledare 75% 

Samordnare Upplands Bro 50% 

CM/lots 200% 

Finsamteam / Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan 100% 

Finsamteam / kommunerna 50% 

Finsamteam / Regionen 25% 

Totalt 500% 

80 deltagare Motsvarar 0.76 deltagare per medarbetare/månad 

Budgetomslutning 10 836 155 kr 
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MIA SUVS 
Medverkande kommuner: Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna. 

Samordningsförbundet har parallellt med MIA-projektet startat upp tre välfungerande 
Resursteam i de tre kommunerna från hösten 2018. Insatsen har utvärderats med goda 
resultat. Den myndighetsgemensamma samverkan visar att arbetet ger egenmakt till 
deltagarna såväl som Resursteamen skapar en förståelse för och mellan de olika 
myndighetsuppdragen. Utvärderingen visade att insatsen behöver utvecklas med 
arbetsförberedande aktiviteter.  

I dagsläget har inga lokala prioriteringar utifrån den övergripande målgruppsbeskrivningen 
gjorts. Däremot medverkar SUVS i ungdomsprojektet, Rätt stöd för mig och sedan tidigare 
finansieras insatsen Hoppet, som tros innebära att MIA Vidare får ett större fokus på 
åldersgruppen över 35 år. 

Metoder och arbetssätt 

MIA SUVS har valt att komplettera Resursteamet med rollerna CM och SE. Deltagare som 
anvisas till MIA SUVS kommer träffa representanter från förbundets alla fyra parter. En 
myndighetsgemensam handlingsplan upprättas efter mötet som både deltagare och 
remitterande handläggare deltar i. Den kontaktperson som deltagaren kommer ha i MIA 
SUVS deltar också i mötet och kan sedan ta vid och stötta deltagaren enligt de valda 
metoderna. Arbetsträning på ASF i området är också en möjlig insats. Delprojektet är särskilt 
intresserat av att följa deltagarnas stegförflyttning. 

Resurser 

Roller Omfattning 

Delprojektledare 100% 

CM/team 180% 

SE-handledare/ team 100% 

Resursteam/ kommunerna 45% 

Resursteam/ Försäkringskassan 95% 

Resursteam/ Regionen 30% 

Administratör 25% 

Totalt 575% 

130 deltagare Motsvarar 1.03 deltagare per medarbetare/månad 

Budgetomslutning 12 573 373 kr 
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MIA Stockholm  
Medverkande kommun: Stockholm.  

MIA Stockholm kommer att förändra placering av delprojektet till Stadsdelsförvaltningen 
Rinkeby-Kista. Denna omorganisering av delprojektet kommer innebära flera förändringar. 
Bland annat sker ett byte av delprojektledare samt rekrytering av två nya CM. Tidigare 
delprojektledare kommer bistå i introduktionen av den nya delprojektledaren. 

Målgrupp för MIA Vidare Stockholm är deltagare mellan 16-64 år, som står långt från 
arbetsmarknaden men som vill åstadkomma förändring genom att göra stegförflyttningar 
mot självförsörjning i arbete eller studier. 

Huvudparten av deltagarna i MIA-projektet Stockholms stad har varit 30 år eller äldre. Dock 
finns det deltagare under 30 år, främst från Försäkringskassans organisation för 
aktivitetsersättning samt från Arbetsförmedlingen, och som haft nytta av projektet för att 
kunnat komma vidare mot försörjning genom arbete/studier eller arbetsförberedande 
insatser hos ordinarie part. 

Remittenter kommer vara stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-
Vällingby samt Bromma, Försäkringskassans organisationer för sjukpenning och 
aktivitetsersättning, vårdgivare samt Arbetsförmedlingen.  

Metoder och arbetssätt 

MIA Vidare Stockholm kommer erbjuda stöd till deltagare enligt CM-metoden. CMs uppdrag i 
projektet är att ge anpassat stöd utifrån deltagarnas behov med målet att deltagarna ska 
göra stegförflyttningar mot ökad förmåga i arbete och studier. CM ska tillsammans med 
deltagaren och genom kartläggning identifiera deltagarens behov, resurser och mål. Om 
deltagaren är i behov av samordnande stöd ska CM kunna erbjuda det. CM ska även hjälpa 
till med att identifiera och föreslå andra insatser och stöd som deltagaren kan ha nytta av, 
men även ha rätt till för att kunna göra stegförflyttning mot arbete eller studier. 
 
Projektet ska också erbjuda deltagare som har förmåga, behov och önskan om att pröva sin 
arbetsförmåga genom arbetsträning. Projektet ska kunna erbjuda arbetsträning på 
arbetsintegrerande sociala företag (ASF), hos kommunala verksamheter eller hos extern 
arbetsgivare på den ordinarie arbetsmarknaden. ASF-samordnare från Arbetsförmedlingen 
kartlägger, placerar och följer upp deltagare i arbetsträning. 
 
Resurser 

Roller Omfattning 

Delprojektledare 100% 

CM 400% 

ASF-samordnare Arbetsförmedlingen 100% 

Totalt 600% 

160 deltagare Motsvarar 1.14 deltagare per medarbetare/månad 

Budgetomslutning 13 123 244 kr 
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MIA Roslagen  
Medverkande kommuner: Täby, Österåker, Danderyd, Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna.  

Det inremitterande samverkansteamet är en framgångsfaktor i Roslagen. Under MIA-
projektet har två team etablerats och ytterligare fyra team har startat efter att förbundet 
utvidgats med nya kommuner. Tillämpningen av metoden innebär att förbundets alla 
kommuninvånare kan ta del av MIAs metoder, Supported Employment, mobiliseringskurs 
samt arbetsträning på ASF som fortsätter som tidigare.  

Den prioriterade målgruppen i MIA Roslagen är unga vuxna. De kommer att prioritera 
deltagare upp till 35 år. I MIA-projektet var det övervägande deltagare från 
Försäkringskassan med sjuk- eller rehabiliteringspenning.  

Metoder och arbetssätt 

Projektet har sex team som träffas minst varannan vecka. I varje team sitter en representant 
från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och minst en kommunrepresentant. 
Inremitteringsmötet är ett utforskande möte där deltagaren medverkar. Ordinarie 
handläggare motiverar inför mötet, håller kvar ansvaret för ärendet och dokumenterar. 
Nästa steg bestäms på sittande möte och en gemensam plan upprättas. Vid aktualisering till 
teamet är oftast tanken att MIAs insatser är nästa steg i planeringen. Ibland visar det sig att 
behovet är ett annat än MIA, vilket i så fall beskrivs i den planering som görs. I teamen deltar 
även SE-handledare/kursledare vilket innebär att deltagaren får träffa den 
projektmedarbetare som kommer vara kontaktperson redan vid första mötet. 

Supported employment i kombination med arbetsträning på ASF kommer erbjudas i en 
större skala. Fler kommuner innebär fler möjligheter till arbetsträningsplatser på fler ASF. 
Mobiliseringskurser kommer att erbjudas i egen regi, baserat på erfarenheter från MIA-
projektet. 

För att stärka samverkan för yngre deltagare kommer ungdomsvägledare att anslutas till 
inremitteringsteamen. Deras arbetsuppgifter innebär bland annat att samarbeta med det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Vägledningen kan ske parallellt med andra insatser. 

Resurser 

Roller Omfattning 

Delprojektledare 100% 

SE-Handledare/Team 250% 

Inremitteringsteam kommunrepresentanter 138% 

Inremitteringsteam/ Försäkringskassans representant 95% 

Inremitteringsteam / Arbetsförmedlingens representant 100% 

Vägledare kommuner 230% 

Kursledare 40% 

Administratör 25% 

Totalt 978% 

330 deltagare Motsvarar 1.38 deltagare per medarbetare/månad 

Budgetomslutning 20 579 591 kr 
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MIA Södertälje  
Medverkande kommuner: Södertälje. 

MIA Södertälje är ett komplement till de övriga myndigheternas insatser för personer med 
komplexa behov som behöver samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Den prioriterade målgruppen i Södertälje är unga vuxna (25- 29 år) och deltagare som har 
försörjningsansvar för hemmavarande barn. I Södertälje har de särskilt uppmärksammat 
gruppen nyanlända som invandrade till Sverige under tidigt 2000-tal och som aldrig eller till 
mycket liten del har erfarenheter från den svenska arbetsmarknaden.  

Metoder och arbetssätt 

MIA Södertälje kommer att fortsätta använda Bostonmodellen, Supported Employment/IPS 
samt fortsätta med mobiliserande gruppverksamhet med hälsofrämjande inslag samt 
arbetsträning på ASF. Framgången med den valda Bostonmodellen är att deltagare och 
samordnare tillsammans utforskar livsområden där deltagaren upplever att hen behöver 
stöd.  

Arbetssättet samverkansteam har undersökts och planerar att startas i november, 
inspirerat av övriga delprojekt i MIA. Teamet kan då utgöra ingången till MIA Södertälje. 
Representanter från kommun, regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
kommer möta deltagare för att få en överblick över samtliga insatser som kan vara aktuella 
och hur de kan kombineras för att göra en anställning och/eller studier möjliga – på kort 
eller längre sikt. 

Resurser 

Roller Omfattning 

Delprojektledare 100% 

Samordnare Bostonmetoden 700% 

SE-handledare/IPS 300% 

Resursteam/ kommunen 50% 

Resursteam/ Försäkringskassan 25% 

Resursteam/ Regionen 50% 

Administratör 25% 

Totalt 1250% 

325 deltagare Motsvarar 1.03 deltagare per medarbetare/månad 

Budgetomslutning 25 556 214 kr 
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MIA VärNa – kompletterat 2020-09-01 
Medverkande kommuner: Nacka och Värmdö. 

MIA VärNa kommer fortsätta samverka via ett myndighetsgemensamt team, (MGT). Det 
består av medarbetare från förbundets alla parter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Nacka, Värmdö och Region Stockholm. Deltagarnas ingång till MIA ska vara fortsatt enkel och 
smidig. Parallellt med det deltagarinriktade arbetet kommer delprojektet arbeta för att 
identifierade brister i samverkan ska åtgärdas. MIA VärNa kommer att fokusera på skapande 
av förutsättningar för implementering av det som fungerar väl under MIA-tiden till ordinarie 
verksamhet från och med 1 januari 2023.  

Deltagare kan remitteras från samtliga av förbundets parter, även egen anmälan är möjlig. 
Kommunerna har remitterat flest deltagare till MIA-projektet.  

Metoder och arbetssätt 

En ny organisering av förbundets insatser innebär att delprojektet kommer att samordna sina 
resurser med förbundets övriga ESF-projekt (Rätt stöd för mig och Amazon). I den nya 
projektstödsstrukturen ingår i den verksamhetsövergripande projektkoordinatorn som 
tillsammans med ekonom, administratör, analytiker ansvarar för den gemensamma 
projektledningsgruppen. De ska arbeta resultatbaserat med ett agilt arbetssätt för att se till 
att samtliga projekt utförs i linje med projektplanerna, som i sin tur är i linje med VärNas 
övergripande modell för samverkan. Den nya strukturen säkerställer en samverkan mellan 
projekten för att kunna öka det strategiska lärandet och fånga upp synergier. Det gör det 
möjligt att kunna förutse eventuella risker och föreslå möjliga åtgärder till 
(del)projektledarna och/eller styrgruppen.  

MGT upprättar tillsammans med deltagaren en individanpassad handlingsplan. 
Insatskoordinatorer knyts till deltagarna och förbereder, planerar, följer upp och stödjer 
deltagarna genom projektets insatser.  

Insatser som planeras erbjudas är Supported Employment (SE), mobila SE-handledare, 
mobiliseringsaktiviteter i grupp och enskilt, arbetsträning på ASF samt hos externa 
arbetsgivare.  

Resurser 

Roller Omfattning 

Delprojektledare 100% 

Delprojektkoordinator 20% 

SE-handledare 200% 

Myndighetsgemensamt team /Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan 40% 

Myndighetsgemensamt team vården 20% 

Myndighetsgemensamt team kommunerna 40% 

Mobiliseringshandledare 50% 

Insatskoordinator 200% 

Projektekonom 20% 

Administratör 20% 

Analytiker 20% 

Totalt 730% 

200 deltagare Motsvarar 1.30 deltagare per medarbetare/månad 

Budgetomslutning 15 741 410 kr 
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MIA Östra Södertörn 
Medverkande kommuner: Haninge, Nynäshamn och Tyresö.  

Deltagare som anvisas till MIA får ta del av en skräddarsydd insats och möjlighet till en 
genomlysning av sin process i samverkansteamet Resursrådet. 

En prioriterad målgrupp för förbundet är unga med aktivitetsersättning (16-29 år). I MIA-
projektet har Östra Södertörn haft den yngsta målgruppen, över hälften av deltagarna har 
varit under 30 år. Förbundets andra ESF-projekt SamMA har delvis liknande målgrupp och en 
avgränsning förväntas medföra något färre unga deltagare för MIA Vidare. 

Metoder och arbetssätt 

Den personcentrerade metoden case management har varit mycket uppskattad under MIA-
projektet. Med inspiration från MIA HBS kommer Östra Södertörn fokusera på att kombinera 
CM med metoden Supported Employment. 

I de tre kommunerna knyts MIA Vidare närmare den ordinarie verksamheten. Tre lokala team 
kommer erbjuda CM i kombination med stöd till arbete genom SE. De gemensamma insatser 
som arbetar för alla tre team är en gemensam Arbetsförmedlare samt arbetsträning hos 
arbetsintegrerande sociala företag (ASF) och samtal med en KBT-coach. 

Resurser 

Roller Omfattning 

Delprojektledare 100% 

CM 550% 

SE-handledare 450% 

Samverkansteam/Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan 100% 

KBT-coach  50% 

Administratör 40% 

Totalt 1290% 

350 deltagare Motsvarar 1.09 deltagare per medarbetare/månad 

Budgetomslutning 26 755 543 kr 
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Deltagarprocesser 
Deltagarnas genomsnittliga tid i insats baseras på den genomsnittliga deltagarens tid i insats i MIA-projektet hittills. 

 

MIA Vidare 

Genomsnittlig tid i insats 8 månader.12 

 

  

                                                           

 

12 Statistik Aventus april 2020 Baserat på MIA-projektet. Spridningen varierar från 1 månad upp till ett drygt år. 
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MIA Huddinge Botkyrka Salem 

Genomsnittlig tid insats 12 månader. 

 

 

MIA Sundbyberg 

Förväntad genomsnittlig tid 12 månader. 
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MIA SUVS 

Förväntad genomsnittlig tid 12 månader. 

 

 

MIA Stockholm  

Genomsnittlig tid insats 6 månader. 
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MIA Roslagen 

Genomsnittlig tid i insats 6 månader. 

 

 

MIA Södertälje 

Genomsnittlig tid i insats 10 månader. 
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Motiverande 
gruppverksamhet -
kommunikation och 

hälsa.

Arbetsträning ASF och 
extern arbetsgivare

Avslutsamtal 
inremitterande 
handläggare för 

fortsatt planering

Avslut

Arbete
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beredskap
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MIA VärNa 

Genomsnittlig tid i insats 6 månader. 

 

 

 

 

MIA Östra Södertörn 

Genomsnittlig tid insats 6 månader. 
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grupp
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MIA Vidare projektgemensamt 
Det regionala ESF-projektet utgörs av de åtta delprojekten som tillsammans bildar det gemensamma 
MIA Vidare. Styrkan med att driva projektet gemensamt synliggörs då summan av delarna är större. 
Från den regionala projektledningen samordnas projektarbetet, gemensamma analyser initieras, 
resultat rapporteras, redovisas och kommuniceras. Deltagararbetet genomförs i de olika 
delprojekten men analyser och utvecklingsarbete genomförs i tät dialog med delprojektledare och 
medarbetare. 

Erfarenheterna från MIA-projektet är att ytterligare förenkla och driva gemensamma processer 
tillsammans.  

Tid- och aktivitetsplan 

Förkortningar 
FC Förbundschef 

PC Projektchef 

DPL Delprojektledare 

PCL1 Processledare samverkan 

PCL2 Processledare metoder/arbetssätt 

PSG Projektsamordningsgrupp 

KOM Kommunikatör 

EK Ekonom 

UT Utredare 

 

Projektledning När Ansvar  
Regional styrgrupp 3 ggr/termin PC 

Lokala styrgrupper, respektive delprojekt 2-4 ggr/termin DPL, FC 

Projektsamordningsgruppsmöten, onsdag 1 ggr/månad PC 

Digitala PSG, kort avstämning, onsdagar 1 ggr/v PC 

Arbetsgruppsmöten delprojektledare, onsdagar 3 ggr/månad DPL 

Regionala projektledningsmöten 4 ggr/månad PC 

Projektledarutbildning, ESF juni PSG 

Inskolning av nya delprojektledare juni PC, DPL 

Avstämningsmöten med ESF 3 ggr/termin PC 

Kommunikation När Ansvar  
Kick-off, digitalt regionalt och lokalt juni PC, KOM, DPL 

Information om projektet sprids i sociala media löpande KOM 

Resultatrapport årsvis 2 rapporter KOM, PC 

Debattartiklar om MIA/Finsam   KOM 

Sprida information om projektet på seminarier, konferenser, 
 frukostmöten löpande KOM, DPL, PC 

Slutrapport dec 2022 KOM, DPL, PC 

Systematisk datainsamling När Ansvar  
Analys av NNS indikatorenkäter 2 ggr/år UT  

Analys av avslutsenkäter 2 ggr/år UT 

Deltagaraktiva analysseminarier 2 ggr/år UT, DPL 
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Resultatdialoger med lokala styrgrupper, medarbetare,  
deltagare, arbetsgivare 1 ggr/termin UT, DPL 

Metoder och arbetssätt utvecklas gemensamt När Ansvar  
Gemensam metodhandledning till personal 3-4 ggr/termin DPL, PCL2 

Metoddagar i tvärgrupper 1 ggr/termin PCL2, DPL 

Studiebesök mellan delprojekten 1 ggr/termin DPL  

Metoddagar jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering, 
mänskliga rättigheter,  
våld i nära relationer 1 ggr/termin PC, DPL 

Stöd till medarbetare som arbetar med deltagare som upplever 
våld 1-2 ggr/termin PC1 

Utbildningsinsats för deltagare kring jämställdhet 1-2 ggr/termin PC1 

Jobbskuggningsaktiviteter med arbetsgivare och deltagare löpande  DPL 

Avvikelser tas tillvara och analyseras När Ansvar  

Insamling av avvikelser digitalt, analyseras och presenteras för  
PSG och styrgrupper Löpande DPL, PCL2, UT 

Avvikelseseminarium, erfarenhetsutbyte 1 ggr/termin PCL2 

Lärande, och erfarenhetsutbyte När Ansvar  
Samsyn av definition av samverkan 2020 ht PCL1 

Samverkansaktiviteter, erfarenhetsutbyte med parterna, lokalt 1 ggr/termin DPL 

Samverkansaktiviteter, erfarenhetsutbyte med parterna, regionalt 1 ggr/termin PC, PCL1 

Seminarium om samverkan   PC, PCL1 

Möten mellan lokala styrgrupper 1 ggr/termin PC, DPL 

Implementeringsplaner lokalt och regionalt 2020 ht PC, PCL1 
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Projektorganisation 
Projektet är organiserat med en regional styrgrupp och delprojektens respektive åtta lokala 
styrgrupper. De lokala styrgrupperna fokuserar på den lokala verksamheten. Den regionala 
styrgruppen har fokus på den regionala och projektgemensamma nivån. 

Styrgruppernas huvudroll är att styra projektet utifrån dess idé och syfte samt arbeta 
strategiskt för att projektet ska nå sina effekt- och projektmål. Detta innebär spridning av 
projektets kunskap, spridning av resultat samt absorbering av projektets framgångsrika 
metoder.  

Styrgruppen ansvarar även för att de horisontella principerna ska integreras i projektets 
verksamhet. 

Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare och samordnar projektet för övriga 
förbund. Samtliga samordningsförbund är delprojektägare för respektive delprojekt. Därför 
ingår även förbundens styrelse i denna organisationsskiss. 
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Ledning och styrning 
 

Regional styrgrupp 

Roll Partner 

Förbundschef, projektägare SF Östra Södertörn  

Förbundschef SF SUVS 

Förbundschef SF Sundbyberg 

Förbundschef SF VärNa 

Förbundschef SF HBS 

Förbundschef SF Södertälje 

Förbundschef SF Roslagen 

Förbundschef SF Stockholms stad 

Regionalt samverkansansvarig Försäkringskassan 

Regionalt samverkansansvarig Försäkringskassan 

Samverkanssamordnare Stockholm 
Gotland Arbetsförmedlingen 

Enhetschef Samverkan och stöd Region Stockholm 

 

Lokala styrgrupper 

Partner Styrgrupp 

SF Östra Södertörn MIA Östra Södertörn 

Tyresö kommun MIA Östra Södertörn 

Tyresö kommun MIA Östra Södertörn 

Nynäshamns kommun MIA Östra Södertörn 

Nynäshamns kommun MIA Östra Södertörn 

Arbetsförmedlingen MIA Östra Södertörn 

Försäkringskassan  MIA Östra Södertörn 

Haninge kommun MIA Östra Södertörn 

Haninge kommun MIA Östra Södertörn 

 

Partner Styrgrupp 

SF HBS MIA HBS 

SF HBS MIA HBS 

Försäkringskassan  MIA HBS 

Försäkringskassan  MIA HBS 

Salems kommun  MIA HBS 

Region Stockholm MIA HBS 

Botkyrka kommun MIA HBS 

Arbetsförmedlingen  MIA HBS 

Huddinge kommun  MIA HBS 
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Partner Styrgrupp 

Täby Kommun (LSS/SoL) MIA Roslagen 

Arbetsförmedlingen MIA Roslagen 

Vallentuna Kommun  MIA Roslagen 

Försäkringskassan MIA Roslagen 

Vaxholm Kommun  MIA Roslagen 

Täby Kommun (Ek.bistånd) MIA Roslagen 

Danderyd Kommun MIA Roslagen 

Österåker Kommun  MIA Roslagen 

Norrtälje Kommun  MIA Roslagen 

KSON Norrtälje MIA Roslagen 

Förbundschef Roslagen MIA Roslagen 

 

Partner Styrgrupp 

Stockholms stad, Rinkeby-Kista SDF MIA Stockholm 

Stockholms stad, Spånga-Tensta SDF MIA Stockholm 

Stockholms stad, Bromma SDF MIA Stockholm 

Stockholms st., Hässelby-Vällingby SDF MIA Stockholm 

Arbetsförmedlingen MIA Stockholm 

Stockholms stad, Jobbtorg Kista MIA Stockholm 

Stockholms stad, Socialförvaltningen MIA Stockholm 

Norra Stockholms psykiatri, Alvik MIA Stockholm 

Försäkringskassan MIA Stockholm 

 

Partner Styrgrupp 

Försäkringskassan MIA Sundbyberg 

Försäkringskassan MIA Sundbyberg 

Arbetsförmedlingen MIA Sundbyberg 

Arbetsförmedlingen MIA Sundbyberg 

Region Stockholm MIA Sundbyberg 

Sundbybergs stad MIA Sundbyberg 

Sundbybergs stad MIA Sundbyberg 

Sundbybergs stad MIA Sundbyberg 

SF Sundbyberg MIA Sundbyberg 

 

Partner Styrgrupp 

Samordningsförbundet SUVS MIA SUVS 

Upplands Väsby kommun MIA SUVS 

Sollentuna kommun MIA SUVS 

Sigtuna kommun MIA SUVS 

Arbetsförmedlingen MIA SUVS 

Försäkringskassan MIA SUVS 

Region/Psykiatrin  MIA SUVS 
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Partner Styrgrupp 

Arbetsförmedlingen MIA Södertälje 

Försörjningsstöd, Södertälje kommun MIA Södertälje 

Vuxenenheten, Södertälje kommun MIA Södertälje 

Försäkringskassan MIA Södertälje 

EFA, Södertälje kommun MIA Södertälje 

SFRIS MIA Södertälje 

SFRIS MIA Södertälje 

Försäkringskassan MIA Södertälje 

 

Partner Styrgrupp 

SF VärNa MIA VärNa 

Nacka kommun MIA VärNa 

Värmdö kommun MIA VärNa 

Nacka kommun MIA VärNa 

Försäkringskassan MIA VärNa 

Region Stockholm MIA VärNa 

Arbetsförmedlingen MIA VärNa 

 

Projektmedarbetare 
 

Projektgemensamt stöd 
Projektgemensamma gruppen (PSG) består av delprojektledarna från respektive delprojekt 
och det projektgemenamma stödet. 

Roll Partner Omfattning 

Huvudprojektledare SF Östra Södertörn 100% 

Ekonom SF Östra Södertörn 80% 

Administratör SF Östra Södertörn 50% 

Kommunikatör SF Södertälje 75% 

Utredare SF HBS 100% 

Processledare-samverkan SF Östra Södertörn 100% 

Processledare-arbetssätt och 
metoder Haninge kommun 100% 

  605% 

 

Roll Delprojekt Omfattning 

Delprojektledare HBS 100% 

Delprojektledare Roslagen 100% 

Delprojektledare Sundbyberg Stad 75% 

Delprojektledare Södertälje 100% 

Delprojektledare Stockholm Stad 100% 

Delprojektledare SUVS 100% 

Delprojektledare Östra Södertörn 100% 
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Delprojektledare  VärNa 100% 

Delprojektkoordinator VärNa VärNa 20% 

  795% 

 

Projektmedarbetare i delprojekten 
 

Case management 

Case management (CM) är en evidensbaserad metod som MIA Vidare kommer fortsätta 
arbeta med. Det är fem delprojekt som har totalt 17 utsedda medarbetare som arbetar enligt 
denna metod. En case manager tar ett helhetsperspektiv. Stödet startar med en kartläggning 
över vad deltagaren behöver för att börja studera eller arbeta, sedan utgår allt stöd från 
deltagarnas hela livssituation. CM stödjer deltagaren att mobilisera sina resurser. En CM i 
MIA Vidare arbetar med ca 15 deltagare åt gången vid heltid.  

 

Roll Delprojekt Omfattning 

CM HBS 100% 

CM HBS 100% 

CM HBS 100% 

CM Stockholm Stad 100% 

CM Stockholm Stad 100% 

CM Stockholm Stad 100% 

CM Stockholm Stad 100% 

CM Östra Södertörn 100% 

CM Östra Södertörn 100% 

CM Östra Södertörn 50% 

CM/Kartläggning Östra Södertörn 100% 

CM/Kartläggning Östra Södertörn 100% 

CM Östra Södertörn 100% 

CM/Coach SUVS 30% 

CM/Coach SUVS 50% 

CM/Coach/Team SUVS 100% 

CM/Lots Sundbyberg 25% 

CM/Lots Sundbyberg 100% 

CM Upplands Bro Sundbyberg 75% 

  1630% 
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Supported employment och IPS 

Supported Employment (SE) och Individual Placement and Support (IPS) är en 
evidensbaserad metod som MIA Vidare kommer fortsätta arbeta med. Det är sex delprojekt 
som har totalt 23 utsedda medarbetare som arbetar enligt denna metod. SE-handledaren 
arbetar för att en deltagare ska finna, få och kunna behålla ett arbete. Det innebär att stödet 
till deltagaren kombineras med stöd till och på arbetsplatsen. En standardiserad och 
manualbaserad form av SE har utvecklats för personer med psykiska funktionsnedsättningar: 
Individual placement and support (IPS). Metoden kan användas som individuellt stöd eller till 
en grupp deltagare. SE i MIA Vidare arbetar med ca 20 deltagare åt gången vid heltid. 

 

Roll Delprojekt Omfattning 

SE-Handledare  HBS 75% 

SE-Handledare  HBS 100% 

SE-Handledare  HBS 100% 

SE-Handledare  HBS 100% 

SE-Handledare/Gruppcoach HBS 100% 

SE-Handledare  HBS 100% 

SE-Handledare  HBS 100% 

SE-Handledare/Team/kurs Roslagen 100% 

SE-Handledare/Team Roslagen 100% 

SE-Handledare  Roslagen 50% 

SE-Handledare/Team SUVS 100% 

SE-Handledare VärNa 50% 

SE-Handledare VärNa 50% 

SE-Handledare VärNa 50% 

SE-Handledare VärNa 50% 

SE-Handledare Östra Södertörn 100% 

SE-Handledare Östra Södertörn 100% 

SE-Handledare Östra Södertörn 50% 

SE-Handledare Östra Södertörn 100% 

SE-Handledare Östra Södertörn 100% 

SE-Handledare/Team Södertälje 100% 

IPS Södertälje 100% 

IPS Södertälje, medfinansiering 100% 

  1975% 
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Bostonmodellen 

Bostonmodellen påminner om Case management och fokuserar på den enskildes rätt till 
självbestämmande och integritet. Bostonmetoden är evidensbaserad inom psykiatrisk 
rehabilitering. Det är delprojektet i Södertälje som tillämpar metoden som de anpassat till 
projektet under MIA. Samordnarens uppgift är att, likt CM, samordna det stöd som 
deltagaren behöver inom olika livsområden att utveckla förmågor och funktioner. Deltagare 
och samordnaren gör tillsammans en bedömning, upprättar en framtidsplan för att sedan 
skapa det nätverk där sjuksköterska, arbetsterapeut och kontaktpersoner kan ingå. 

 

Roll Delprojekt Omfattning 

Samordnare Bostonmetoden Södertälje 85% 

Samordnare Bostonmetoden Södertälje 85% 

Samordnare Bostonmetoden Södertälje 90% 

Samordnare Bostonmetoden Södertälje 100% 

Samordnare Bostonmetoden Södertälje 100% 

Samordnare Bostonmetoden Södertälje 40% 

Samordnare Bostonmetoden Södertälje, medfinansiering 100% 

Samordnare Bostonmetoden Södertälje, medfinansiering 100% 

  700% 
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Samverkansteam 

Det finns flera samverkansteam som utvecklats inom MIA-projektet. Delprojekten Östra 
Södertörn, VärNa och Roslagen har arbetat med detta arbetssätt. Inom MIA Vidare kommer 
Sundbyberg, SUVS och Södertälje också driva samverkansteam. 

Samverkansteamen består av representanter från de fyra parterna i samordningsförbunden. 
De är oftast ingången till projektet och de träffar deltagaren tillsammans med sin 
remitterande handläggare i ett och samma möte vid ett och samma tillfälle. Ett eller flera 
möten med deltagaren kan genomföras.  

Roll/partner Delprojekt Omfattning 

Finsamteam/ Arbetsförmedlingen Sundbyberg 25% 

Finsamteam /Försäkringskassan Sundbyberg 25% 

Finsamteam /kommun Sundbyberg 25% 

Finsamteam /regionen Sundbyberg 25% 

Finsamteam/ Upplands Bro Sundbyberg 50% 

Inremitteringsteam/ Norrtälje Roslagen 25% 

Team / Täby Roslagen 25% 

Team/ Vallentuna Roslagen 25% 

Team / Österåker Roslagen 25% 

Team / Vaxholm Roslagen 13% 

Team/ Danderyd Roslagen 25% 

Team/ Försäkringskassan Roslagen 95% 

Team/ Arbetsförmedlingen Roslagen 100% 

Myndighetsgemensamt team/ 
Försäkringskassan VärNa 20% 

Myndighetsgemensamt team/ 
Arbetsförmedlingen VärNa 20% 

Myndighetsgemensamt team/ Nacka VärNa 20% 

Myndighetsgemensamt team/ 
rehabkoordinator VärNa 20% 

Myndighetsgemensamt team/ Värmdö VärNa 20% 

Resursrådet/ Arbetsförmedlingen Östra Södertörn 50% 

Resursrådet/ Försäkringskassan Östra Södertörn 50% 

Resursteam/ Försäkringskassan SUVS 95% 

Resursteam/ Region SUVS 30% 

Resursteam/ Sollentuna SUVS 25% 

Resursteam/ Upplands Väsby SUVS 20% 

Resursteam/ försörjningsstöd Södertälje, medfinans 25% 

Resursteam/ Försäkringskassan Södertälje 25% 

Resursteam/ Regionen Södertälje 25% 

Resursteam/ Regionen Södertälje 25% 

Resursteam/ socialpsykiatrin Södertälje, medfinans 25% 

  978% 

 

  



MIA Vidare – Tillämpning av MIA 
Avstämningsrapport Dnr 2019/00505 
2020-05-31 
 

32 
 

Vägledare 

MIA Roslagen har 5-6  projektmedarbetare som arbetar mellan 20-50% som 
ungdomsvägledare för deltagare i åldersspannet 16-24 år i sin kommun. De använder sig av 
metoden Motiverande samtalsteknik (MI).  

 

Roll/partner Delprojekt Omfattning 

Vägledare/ Norrtälje Roslagen 20% 

Vägledare/ Täby  Roslagen 40% 

Vägledare/ Vallentuna Roslagen 50% 

Vägledare/ Vaxholms  Roslagen 20% 

Vägledare/ Österåker Roslagen 100% 

  230% 

 

Övriga insatser 

 Kursledare Roslagen och mobiliseringshandledare VärNa leder en grupp deltagare i 
motiverande och rehabiliterande kurser i ett förändringsarbete baserat på metoder 
och erfarenheter från MIA-projektet.  

 Psykiatrikoordinator från vården är behjälpliga med inremittering, konsultation, 
rehabkoordinering, kuratorskontakt samt vid arbetsterapeutiska bedömningar. 

 KBT-coach har KBT-samtal individuellt eller i grupp, exempelvis stresshantering. 
Insatsen används i psykosocialt förändringsarbete. Det innebär arbete med 
förändring av tankar, känslor och beteenden som kan leda till ohälsa och andra 
negativa konsekvenser. 

 ASF-samordnare, träffar deltagare, gör en kartläggning över intresseområden och 
ansvarar för att placera och följa upp deltagare som arbetstränar på ASF eller andra 
kompletterande aktörer. 

 Insatskoordinator VärNa, är ett individuellt stöd till de deltagare som medverkar i 
insatser genom MIA Vidare och bidrar i kontakten med remitterande handläggare 
och följer upp insatserna. De kommer arbeta med ett lösningsfokuserat arbetssätt. 
 

Roll Delprojekt Omfattning 

Kursledare Roslagen 40% 

Psykiatrikoordinator HBS 25% 

KBT-coach Östra Södertörn 50% 

ASF-samordnare 
Arbetsförmedlingen Stockholms stad 100% 

Mobiliseringshandledare VärNa 50% 

Insatskoordinator  VärNa 50% 

Insatskoordinator  VärNa 50% 

Insatskoordinator VärNa 50% 

Insatskoordinator VärNa 50% 

  465% 
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Övrig stödpersonal i delprojekten – kompletterad 2020-09-01 

Som stöd till delprojekten finns det tillgång till administratörer i en mindre omfattning. 

Administratörerna är ett stöd till delprojektledarna och projektmedarbetarna.  

MIA VärNa har även en lokal projektekonom och en analytiker/utvecklingsledare som har ett 
övergripande ansvar för uppföljning och analys av individinriktade och strukturövergripande 
insatser, organisation, arbetssätt, metoder och samverkan. Analytikern stödjer 
projektorganisationen i hur resultaten från projektet kan användas. Samarbete sker med MIA 
Vidares regionala utredare samt med de två övriga ESF-projekt som förbundet deltar i, Rätt 
stöd för mig samt Amazon. 

 

Roll Delprojekt Omfattning 

Administratör Roslagen 25% 

Administratör Östra Södertörn 40% 

Administratör SUVS 25% 

Administratör Södertälje 25% 

Administratör HBS 50% 

Projektekonom  VärNa 20% 

Analytiker/Utvecklingsledare VärNa 20% 

Administratör VärNa 20% 

  225% 
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Tjänstebeskrivningar – kompletterat 2020-09-01 
Nedan följer en kort sammanfattning om de olika rollernas arbetsuppgifter. 

 

Roll Befattningsbeskrivning 
Administratör Stöd till deltagarnärvarorapportering 

Stöd till medarbetare och delprojektledare i projektadministration 
Sammanställning av dokumentation från möten 
Bokning och genomförande av gemensamma utvecklingsaktiviteter 
Aktivt stöd i projektrapportering och delprojektens statistikinsamling 
som inkluderar NNS Indikatorer 

Analytiker VärNa Systematisera erfarenheter och lärande i delprojektet tillsammans med 
förbundets övriga ESF-projekt 
Samordnar datainsamling och rapporterar resultat 
Internt analysstöd och utvecklingsstöd till lokala projektledningen 
Klargöra strukturella hinder, analyserar resultat på strukturnivå 
Tar fram statistik 
Projektaktiviteter 
Projektmöten 

ASF-samordnare Deltagararbete, kartläggning 
Anvisar deltagare till arbetsträningsplatser, genomför studiebesök 
Planering/avstämning med handledare på ASF, deltagare och 
handläggare 
Uppföljning av insatsen och kontakt med handläggare 
Projektaktiviteter 
Projektmöten 

Case manager Uppsökande arbete 
Case Management-metodarbete med deltagare, remitterande 
handläggare och arbetsgivare 
Kartlägga behov, intressen, mål och delmål  
Koordinera stöd/nätverk exempelvis från vården, försörjningsstöd, 
budget/skuld, boendestöd. 
Planering/avstämning 
Projektaktiviteter 
Projektmöten 

Delprojektledare Projektplanering  
Driva det lokala förändringsarbetet som leder till implementering 
Projektaktiviteter, förvalta verksamheten 
Sammanställa underlag till projektchef och projektekonom 
Arbetsledning för delprojektens medarbetare 
Projektmöten 
Uppföljning 
Informationsinsatser 

Ekonom Kvalitetssäkra ekonomi och redovisning till ESF 
Analysera projektbudgeten och utfall 
Uppföljning och ekonomistyrning 
Rapportering och redovisning till styrgrupper 
Hantera utbetalningar från ESF 
Projektaktiviteter 
Projektmöten 

Insatskoordinator VärNa Individuellt stöd till deltagare  
Planera och förbereda deltagare inför insatser 
Samordnar deltagarens resurser och stöd inom  projektet 
Kontakt med remitterande handläggare 
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Uppföljning 
Planering/avstämning 
Projektaktiviteter 
Projektmöten 

IPS/ Individual placement and 
support handledare 

IPS-metodarbete med deltagare, remitterande handläggare och 
arbetsgivare 
Kartläggning, planering och genomförande av aktiviteter. 
Karriärplanering och förbereda yrkesarbete 
Uppföljning på och med arbetsplats 
Planering/avstämning 
Projektaktiviteter 
Projektmöten 

KBT-coach Individuella KBT-samtal med deltagare 
Stödkontakt, genomför exponeringsövningar, medverkan vid 
flerpartsmöten 
Planering/avstämning 
Projektaktiviteter 
Projektmöten 

Kommunikatör Kommunikationsstrategi 
Intern och extern kommunikation 
Synliggöra projektets resultat 
Informationsinsatser 
Projektaktiviteter 
Projektmöten 

Kursledare/ 
Mobiliseringshandledare 

Stöd till deltagare i grupp 
Hålla individuella uppstartsmöten inför start av kurs 
Leda schemalagda strukturerade gruppaktiviteter enligt planering 
Dokumentation av gruppsinsatser 
Kontakt med remitterande handläggare 
Projektaktiviteter 
Projektmöten 

Processledare-arbetssätt och 

metoder 

Processinriktat arbete kring metoder och arbetssätt 
Uppföljning av arbetsträning och deltagarupplevelser 
Stödja projektets arbete med horisontella principer 
Stöd och samarbete med projektets utredare 
Projektplanering 
Projektaktiviteter 
Projektmöten 

Processledare-samverkan Processinriktat samverkansarbete 
Förändringsledning inför implementering 
Stöd och samarbete med projektets utredare 
Projektplanering 
Projektaktiviteter 
Projektmöten 
Uppföljning 

Projektchef Övergripande ansvar för hela projektet 
Projektplanering 
Förutse risker och föreslå åtgärder 
Redovisning till ESF 
Arbetsledning av projektgemensamma resurser 
Projektmöten 
Kvalitetssäkring 
Uppföljning 
Informationsinsatser 
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Projektekonom VärNa Kvalitetssäkra redovisning till ESF 
Analysera projektbudgeten och utfall 
Uppföljning och ekonomistyrning 
Rapportering till styrgrupp och styrelse  
Sammanställs redovisning till projektägare 
Hantera utbetalningar från ESF 
Projektaktiviteter 
Projektmöten 

Projektkoordinator VärNa Förvalta strategisk, organisatorisk och strukturell samverkan 
Koordinera samverkan mellan alla ESF-projekt inom VärNa (MIAs del) 
Leda lokala utvecklingsdagar 
Leda och stödja delprojektledare med ett coachande förhållningssätt 
Förutse risker och föreslå åtgärder 
Kontaktperson för externt upphandlade insatser 
Projektaktiviteter, förvalta verksamheten 
Övergripande uppföljning av mål 

Psykiatrikoordinator HBS Understödja vårdens medverkan i HBS 
Inventera och remittera deltagare 
Genomför konsulterande möten inom vården 
Medverka deltagarmöten 
Informationsinsatser 
Projektaktiviteter 
Projektmöten 

Samordnare Upplands Bro Samordnar teamet och lotsens arbete lokalt 
Leder den lokala arbetsgruppens möten 
Kontaktperson till delprojektet Sundbyberg 
Sammanställa underlag till Sundbybergs delprojekt 
Informationsinsatser 
Planering/avstämning 
Projektaktiviteter 
Projektmöten 

Samordnare Bostonmetoden Bostonmetodarbete kring deltagarens valda livsområden med ett 
återhämtningsperspektiv Kartlägga behov, intressen, mål och delmål 
utifrån valda livsområden 
Planering/avstämning 
Projektaktiviteter 
Projektmöten 

SE-Handledare  Supported Employment-metodarbete med deltagare, remitterande 
handläggare och arbetsgivare 
Planering/avstämning 
Projektaktiviteter 
Projektmöten 

Rehabkoordinator i Team Vårdens kontaktperson kring samordnad rehabilitering 
Ingår som vårdens representant i myndighetsgemensamt team 
Planering/avstämning 
Projektaktiviteter 
Projektmöten 

Representant 
samverkansteam 

Inventera och remittera deltagare 
Genomför gemensamma genomlysningar av ärenden 
Stöd i samordning till deltagare 
Kontakt till ordinarie verksamhet 
Medverka i teamens deltagarmöten 
Planering/avstämning 
Beslut 
Informationsinsatser 
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Projektaktiviteter 
Projektmöten 

Utredare Kvalitetssäkra grunddata 
Planera och genomföra analysarbete 
Följa upp mål och resultat och de horisontella principerna 
Underlag och statistik till projektledningen 
Bevaka brukarperspektivet 
Externt lärande och samarbete med forskning och lärosäten 
Projektaktiviteter 
Projektmöten 
Informationsinsatser 

Vägledare Kartlägga och remittera deltagare 
Vägleda, motivera och stödja mot studier/arbete 
Dokumentera och ta fram handlingsplaner 
Planering/avstämning 
Projektaktiviteter 
Projektmöten 
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Riskanalys MIA Vidare 
Under analys- och planeringsfasen har följande riskfaktorer identifierats och kompletterar 
den tidigare konsekvensanalysen från ansökan.  

Risk  Åtgärd  

Att projektet inte uppnår 
deltagarmålet.  

Deltagarantalet har satts utifrån dokumenterade erfarenheter av 
arbetssätten i MIA-projektet. Behovet av stöd för personer med 
sammansatt problematik har identifierats som stort och MIA har ett 
upparbetat gott förtroende hos parterna. Flera av delprojekten har 
kö till sina insatser som är efterfrågade av handläggarna. Risken är 
bedömd som låg. 

Att deltagande 
samordningsförbund inte 
uppfyller sina åtaganden 
avseende ansvar för respektive 
delprojekt.  

Förankring av projektet har skett i förbundens styrelser. Aktiv och 
god samverkan krävs på alla nivåer. Förbundscheferna och 
styrelserna tar ett stort ansvar för att åtagandena uppfylls samt för 
att säkerställa att engagemang och kompetens finns i hela 
styrkedjan från uppdragsgivare till medarbetare som möter våra 
deltagare. Avtal tecknas mellan projektägaren och 
samordningsförbunden kring deltagare, ersättning samt ev återkrav. 
Risken bedöms som låg. 

Att hålla ihop ett stort antal 
samverkansparter.  

Projektägaren har beprövad kompetens och erfarenhet av att driva 
stora gemensamma socialfondsprojekt. Vi har en etablerad struktur 
för gemensamt arbete. De nya förbunden har möjlighet att ansluta 
sig till befintliga strukturer. Nya projektledare har redan anslutit till 
projektet. Projektets förändringsteorier bidrar till att vi arbetar mot 
gemensamma regionala mål. Risken bedöms som låg.  

Att fler kommuner ansluter sig 
till befintliga förbund försvårar 
verksamheten i delprojektet.  

Upplands-Bro ansluter sig till delprojektet Sundbyberg. De ingår inte 
i ett samordningsförbund idag vilket kan försvåra möjligheten till 
styrningen över deras insatser. Ambitionen är att ett förbund bildas 
som resultat av MIA Vidare. Arbetsrutiner och roller i projektet 
kommer att förtydligas under juni-september. Täta uppföljningar 
med förbundschef och projektchef motverkar osäkerhet, risken 
bedöms som låg. 

Att projektet inte ökar 
kunskapen om att ge effektivt 
stöd till målgruppen. 

Projektets deltagararbete har arbetats fram under MIA-projektet. 
Flertalet av medarbetarna arbetar även inom MIA Vidare. En 
effektiv kommunikationsplan innefattar att sprida projektets 
erfarenheter nationellt. Risken bedöms som låg. 

Att likviditetsproblem uppstår 
vid sen utbetalning av ESF-
medel. 

Risken fördelas mellan delprojekten och projektägaren som betalar 
ut rekvirerade medel först efter utbetalning från ESF-rådet. Lång 
betalningsfrist från samverkansparterna har tillämpats med god 
framgång under MIA-projektet. Snabb och effektiv redovisning har 
underlättat arbetet under MIA. Risken bedöms som medel. 

Att nyckelpersoner hos 
projektägaren eller i 
delprojekten slutar d.v.s. 
förbundschef, huvud- och 
delprojektledare eller ekonom.  

Projektägaren Östra Södertörn har flera kompetenser avseende 
nyckelpersoner för projektledningen. Andra anställda hos 
förbundet och i projektledningen kan gå in i täcka upp roller som 
saknas. Projektägaren har även andra ekonomer och 
administratörer som snabbt kan gå in i projektet om detta skulle 
behövas. Delprojekten svarar för sina delar och det är ytterst 
parterna som ansvarar för att personal finns tillgänglig för 
projektets genomförande. Samverkande myndigheter finns 
representerade i delprojektens styrgrupper. Risken bedöms som 
låg. 
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Att jämställdhetsperspektivet 
inte genomsyrar projektet i 
tillräcklig utsträckning.  

Genom löpande uppföljning och metodstöd kan risken minimeras. 
Medarbetarna i MIA har utbildats i jämställdhet. Kompetens inom 
projektledning och styrgrupp samt hos medarbetare inom 
delprojekten säkerställs vid nyrekrytering. Risken bedöms som låg. 

Att icke diskriminering och lika 
möjligheter inte genomsyrar 
projektet i tillräcklig 
utsträckning.  

Risken kan minimeras genom löpande uppföljning och metodstöd. 
Medarbetarna i MIA har utbildats i jämställdhet. Kompetens inom 
projektledning och styrgrupp samt hos medarbetare inom 
delprojekten säkerställs vid nyrekrytering. Risken bedöms som låg. 

Att omorganiseringen av 
Arbetsförmedlingen kommer 
påverka möjligheten att få 
tillgång till de funktioner och 
den verktygslåda som behövs 
för projektets genomförande.  

Löpande dialog med Arbetsförmedlingens representanter på 
samtliga nivåer i projektet i syfte att i den mån det är möjligt 
resurssätta projektet som planerat och få tillgång till 
nyckelfunktioner alternativt att hitta andra fungerande lösningar.  

Att gränssnittet mellan 
projektet och myndigheterna 
försvårar medverkan för 
deltagare med sjukpenning.  

Deltagarna ska remitteras in via via Arbetsförmedlingens och 
Försäkringskassans förstärka samarbete och gemensam 
kartläggning. För att MIA-projektet ska kunna fortsätta stärka 
samverkan och erbjuda ett personcentrerat stöd till de som behöver 
det bäst behöver vi därför fortsätta ha en dialog om hur detta 
påverkar det lokala delprojektet. Dialogen fortsätter via den 
regionala styrgruppen. Risken bedöms som medel. 

Att projektets erfarenheter och 
lärande inte bidrar till 
absorbering eller 
implementering. 

Samtliga delprojekt och det regionala projektet kommer arbeta 
utifrån projektets förändringsteorier samt att utarbeta 
implementeringsplan. Bidragande är vårt särskilds fokus på 
förändringsledning och att sprida projektets metoder och 
erfarenheter. Risken bedöms som medel. 

Att den rådande pandemin 
(Covid-19) försvårar 
genomförandet av planerade 
aktiviteter med 
projektmedarbetare, parter och 
deltagare.  
 

Projektet följer de nationella rekommendationerna som kommer 
från Folkhälsomyndigheten. Projektet kommer även att följa de 
riktlinjer som tagits fram inom respektive organisation där våra 
projektmedarbetare är anställda.  
Under MIA ställde vi snabbt om till distansmöten och andra 
kreativa sätt att träffa deltagarna, projektmedarbetare och 
samverkansparter. Risken bedöms som medel. 

Att de akuta utmaningarna för 
ökad arbetslöshet och sjukdom 
med anledning av pandemin 
skapar svårigheter för 
samordning för projektets 
deltagare. 

Medarbetare har tät dialog med sina hemmaorganisationer och 
följer de rekommendationer som ges där och hos 
Folkhälsomyndigheten. 
 
 

Att pandemin medför att 
deltagare känner en ökad oro 
kring svårigheter att få eller 
behålla en praktikplats eller 
anställning samt ökad psykisk 
ohälsa. 

Det talar för vikten av att projektets metoder och arbetssätt behövs. 
Medarbetarna behöver stöd för att i sin tur kunna fortsätta driva ett 
gott deltagararbete och förmedla hopp. Risken bedöms som hög. 

Att deltagare saknar den 
tekniska utrustning som krävs 
för digitala möten och att de 
digitala mötesformerna skapar 
nya sociala utmaningar. 

Vi planerar att införa en fråga kring förutsättningar att delta i 
digitala möten, ha bankID, e-post mm i samtliga kartläggningssamtal 
med deltagare. Det gör att vi han bidra till att åtgärda eller använda 
andra mötesformer för dessa deltagare utan att missa någon. Risken 
bedöms som låg. 
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Plan för jämställdhetsintegrering MIA Vidare 
MIA-projektets arbete med jämställdhet tar sin utgångspunkt i de sex nationella delmålen för 
jämställdhet. Bristen på jämställdhet är ett strukturellt problem i samhället, som bara kan 
förändras genom att själva strukturerna förändras. Samordningsförbunden, de statliga 
myndigheterna, regionen och kommunerna har alla jämställdhetsmål att följa och förhålla sig 
till. Tidigare studier visar dock att myndigheterna rehabiliterar utifrån kön. De skillnader som 
finns mellan kvinnor och män som tar del av MIA-projektet är bland annat att kvinnorna har 
högre ålder och längre tid i offentlig försörjning. Men det finns även omotiverade skillnader 
som närmast kan förklaras av den ojämställdhet som finns i samhället.   

Genom att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering kring arbetslivsinriktad rehabilitering i ett 
projekt av denna storlek får vi möjlighet att förändra strukturer för att främja jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-diskriminering och i stor skala påverka samordningsförbundens arbete. Vår 
ambition är att bidra till att utjämna skillnaderna mellan kvinnor och män i hur arbetslivsinriktad 
rehabilitering genomförs. De förändringar som sker genom arbetet i MIA Vidare ska vara mätbar. 
Stöd för dessa mätningar finns i projektets uppföljningsplan som syftar till att på alla nivåer  
(deltagar-, personal-, styrelse, och samverkansnivå) följa upp och vidta åtgärder för att alla oavsett 
kön ska ha lika stora möjligheter att få ta del av insatser i projektet.  

Det förändringsarbete som jämställdhetsintegrering innebär förknippas ofta med 
förändringsmotstånd. Motståndet kan tolkas som ett bevis på att det sker en förändring. När vi har 
studerat, reflekterat och analyserat orsakerna till motståndet har vi kunnat sortera problematiken 
och de dilemman och intressekonflikter som kan uppstå. Det har gett oss vägledning i vilka strategier 
som behövs för att nå en positiv utveckling, som exempelvis extra stöd och handledning till 
medarbetare. 

Insatser för att mäta och följa upp förändringsarbetet kommer att utgå från att mäta även processen 
i projektet. Med det avses att vi kommer studera orsak och verkan på både struktur och individnivå. 
Genom att synliggöra bristande jämställdhet som en kvalitetsfråga och uppmärksamma skillnader i 
resursfördelning inom projektet i kombination med teori och praktik kan projektet leda till en 
strukturell förändring för hur samordningsförbunden rehabiliterar jämställt. 

I MIA-projektet har vi valt att arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån Genuskompassen, som är 
anpassat för arbetslivsinriktad rehabilitering (utvecklat av Samordningsförbunden Göteborg 
Centrum, Göteborg Väster och Insjöriket). Genuskompassen påminner om att ställa samma frågor till 
alla individer oavsett kön och på så sätt systematisera arbetet. Som ytterligare stöd i 
kompassriktningen våld används NNS sju frågor för att upptäcka våld i nära relation. 

Samtlig projektpersonal har deltagit i en grundläggande jämställdhetsutbildning inom MIA-projektet. 
Utöver detta har vi genom våra utbildningar och externa utvärderare även tillämpat ett 
människorättsbaserat arbetssätt. Detta perspektiv genomsyrar våra ärendedragningar, i 
kartläggningsmaterial och inför avslut av deltagare i projektet.
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Genomförandeplan Jämställdhetsintegrering 

Effekter Resultat Indikatorer Aktiviteter Uppföljning 

Jämställdhetsintegrering:  
Bidra till att uppnå de 
jämställdhetspolitiska 

målen och arbetet 
genomsyras av ett 

jämställdhetsperspektiv 
på alla nivåer. Projektets 

styrning, planering, 
beslutsprocesser, 

kompetensinsatser, 
verktyg, metoder, 

analyser, uppföljning och 
utvärdering är 

jämställdhetsintegrerade. 

1. Kvinnor och män ska kunna 
delta i MIA Vidare på lika villkor. 
Stöd och aktiviteter ska bidra till 
att deltagande kvinnor och män 
har samma möjligheter och villkor 
i fråga om utbildning och betalt 
arbete som ger ekonomisk 
självständighet livet ut. 

1.1 Kvinnor och män får möjlighet att 
delta i MIA Vidare på lika villkor oavsett 
kön.  
1.2 Kvinnor och män får resurser i form 
av tid och insatser utifrån individuella 
behov oavsett kön.  
1.3 Kvinnor och män får samma 
möjligheter till arbetsträning oavsett 
kön.  
1.4 Skillnaden mellan kvinnor och män 
som avslutas till arbete och studier ska 
minska. 
1.5 Skillnaden mellan kvinnors och mäns 
upplevelser av projektet ska minska. 

Medarbetarna arbetar 
systematiskt och 
konsekvent med ett 
könsneutralt 
karläggningsmaterial och 
ställer samma frågor till 
kvinnor och till män. 

Könsuppdelad statistik tas 
regelbundet fram och 
presenteras för medarbetare 
och delprojektledare, styrgrupp. 

2. Stöd och aktiviteter ska bidra 
till en jämnare fördelning av det 
obetalda hem- och 
omsorgsarbetet. 

2.1 Hänsyn tas till kvinnor och män som 
är föräldrar, då det exempelvis gäller 
arbetstider, så att kvinnor och män har 
möjlighet att ta samma ansvar för 
hemarbetet och möjligheter att ge och 
få omsorg på lika villkor. 

I kartläggningsarbetet ställs 
frågor till kvinnor och män 
om förutsättningar gällande 
ex vis arbetstider utifrån 
familjeförhållanden som ett 
underlag för kvinnors och 
mäns planering i projektet. 

Säkerställs genom användandet 
av Genuskompassen. 

3. Mäns våld mot kvinnor 
uppmärksammas. 

3.1 Utarbetade rutiner finns för att 
upptäcka och fråga om våld.  
3.2 Alla delprojekt har tillgång till 
handlingsplan för hur utsatta för våld 
kan få stöd. 

NNS Sju frågor om våld 
inkluderas i 
kartläggningsmaterialet. 
Kvinnor och män som deltar 
i MIA Vidare får information 
om att vi ställer frågor om 
våld till alla.  

Säkerställs genom att 
systematiskt följa upp att 
deltagare fått besvara Sju frågor 
om våld.  
Var sjätte månad mäts antal 
aktuella deltagare där det finns 
kännedom om våld.  
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Effekter Resultat Indikatorer Aktiviteter Uppföljning 

Jämställdhetsintegrering:  
Bidra till att uppnå de 
jämställdhetspolitiska 
målen och arbetet 
genomsyras av ett 
jämställdhetsperspektiv 
på alla nivåer. Projektets 
styrning, planering, 
beslutsprocesser, 
kompetensinsatser, 
verktyg, metoder, 
analyser, uppföljning och 
utvärdering är 
jämställdhetsintegrerade 

4. Styrgrupp och medarbetare har 
en gemensam kunskap om 
jämställdhetsintegrering, 
jämställdhetspolitiska mål och 
rättighetsbaserat förhållningssätt. 

4.1 Styrgrupper och projektmedarbetare 
deltar i kompetensutvecklingsinsatser, 
handledning, forumsamtal som gäller 
jämställdhet och ett rättighetsbaserat 
arbetssätt. 
4.2 Att medarbetarna är trygg i sin 
genuskunskap för att ge stöd till 
deltagare som bryter könsmönster. 
4.2 Projektet samlar och analyserar 
resultat på en aggregerad nivå. 

Anordnande av 
kompetensinsatser, 
handledning, seminarier, 
genusspaningar, HP-
forumsamtal för att 
synliggöra förbättringar som 
sker i förändringsarbetet 
kring jämställdhet.  

Följs upp genom 
förbättringsförslag, enkäter och 
intervjuer. 

5. Upphandlade aktörer har goda 
kunskaper om jämställdhet. 

5.1 Vid upphandling av insatser, 
aktiviteter, kompetensutveckling, 
kommunikation osv ställs krav på att 
leverantören ska beskriva hur 
jämställdhetsperspektivet beaktas inom 
ramen för uppdraget. 

Projektplanen används som 
stöd vid alla upphandlingar 
och då föreläsare 
/utbildare/representanter 
anlitas. 

Projektplanen beaktas i 
upphandlingar. 

6. Insatser och aktiviteter utgår 
från projektets jämställdhets-
analys och jämställdhets-
perspektivet är integrerat i 
styrning och beslutsprocesser. 

6.1 All statistik som redovisas är 
könsuppdelad.  

Insamling av statistik enligt 
uppföljningsplan och 
redovisning av detta vid 
styrgruppsmöten. 

Utredaren redovisar enligt 
uppföljningsplan. 

7. Projektet bidrar till att bryta 
den könsstereotypa 
arbetsmarknaden. 

7.1 Deltagande kvinnor och män erbjuds 
studiebesök, praktikplatser, 
arbetsträning, studie- och 
yrkesvägledning mm. som medvetet 
bryter mot könsstereotypa mönster. 
7.2 Bidrar till att möjliggöra 
otraditionella val av praktik- och 
arbetsplatser, samt beaktar eventuell 
problematik om en deltagare är ensam 
kvinna eller man på arbetsplatsen.  

Ett normkritiskt 
förhållningssätt i syfte att 
bryta den könsstereotypa 
arbets- och 
utbildningsmarknaden  vid 
studiebesök, praktik, 
vägledning och 
gruppaktiviteter. 

Säkerställs genom användandet 
av Genuskompassen.  
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Plan för uppföljning 

Utgångspunkter 
All uppföljning i MIA Vidare har sin utgångpunkt i de problem som beskrivs i 
förändringsteorin: att personer med komplexa behov inte blir självförsörjande på grund av 
att de insatser som de behöver saknas. Avsikten är att uppföljning och utvärdering ska bidra 
till att MIA Vidare som helhet leder till långsiktigt hållbara samverkansstrukturer kring 
målgruppen. Det är därför viktigt att synliggöra helhetsperspektivet och hur samverkan 
mellan de olika parterna i projektet fungerar. 

Analys av resultat utifrån de horisontella principerna ska integreras i alla delar av projektet 
och löpa som en röd tråd genom alla delar av uppföljningen. Vi vill säkerställa att 
medarbetare, anvisande parter och arbetsgivare ger stöd utifrån rättighetsbaserade 
arbetssätt. Det kan exempelvis handla om att synliggöra könsskillnader, skillnader i attityder 
eller bemötande av personer med funktionsnedsättning eller med utländsk bakgrund. Det 
handlar också om att studera hur projektets resurser används. I projektets plan för 
jämställdhetsintegrering ingår också uppföljning vad gäller att upptäcka förekomst av våld i 
nära relation. 

I MIA Vidare kommer vi tillämpa ett deltagarperspektiv. Det innebär bland annat att de 
verktyg som används för uppföljning ska vara pedagogiskt utformade, tydliga och med 
relevanta frågeställningar. Syftet ska genomgående vara att få en så bred bild som möjligt av 
deltagarnas egna tankar och upplevelser av vad som skapade värde utifrån deras 
förväntningar. 

Förändringsteori MIA Vidare 
Samtliga delprojekt och det gemensamma MIA Vidare har tagit fram förändringsteorier. För 
det samlade regionala projektet har följande effekter, resultat och utfall formulerats. 

Effekter 

 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden har börjat arbeta, studera eller deltar 
i arbetsmarknadspolitiska program för att närma sig arbetsmarknaden. 

 Ökad social delaktighet i landets alla kommuner. 
 Utvecklad välfärd och allas demokratiska rätt till egenmakt och en plats i arbetslivet. 

Regionala resultat 

 Etablerad samverkan och samarbete runt målgruppen i regionen. 
 Effektiva, systematiska och rättighetsbaserade arbetssätt är implementerade. 

Regionala utfall 

 1900 kvinnor och män tar del av projektets insatser. 
- 25 % har börjat arbeta eller studera. 

- 30% har påbörjat ordinarie arbetsförberedande insatser. 

 75 projektmedarbetare och nio styrgrupper har ökat sin kompetens om jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-diskriminering.  

 Alla projektets medarbetare har stärkt sin kompetens och kunskap om att ge ett effektivt 
stöd för målgruppen. 

 Två rapporter om erfarenheter och lärande sprids för att stärka implementering och 
absorbering. 

Syfte och problemformuleringar  
Uppföljningen i MIA Vidare utgår ifrån ett antal problemformuleringar utformade utifrån 
förväntade mål och effekter med projektet. Syftet är att tydliggöra och konkretisera varför 
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uppföljningen bedrivs i den mån den bedrivs och fungerar som en bas för att säkerställa att 
uppföljningen ligger i linje med projektets syfte.  

Problemformuleringarna tar sitt avstamp i tidigare beskriven förändringsteori såväl som de 
ovan nämnda punkterna om horisontella principer och deltagarperspektiv. Projektet gör 
således skillnad på mål utifrån ett deltagarperspektiv (individnivå) och ett 
samverkansperspektiv (organisations- och strukturnivå).  

Frågeställningar på individnivå  

- Får deltagare i projektet stöd och bemötande på lika villkor oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder? 

- Får alla deltagare frågor om våld i nära relation? 
- Upplever deltagaren att det finns en tillräcklig planering framåt samt att hen får vara 

delaktig i planeringen? 
- Vilka faktorer leder till att deltagaren upplever ökat inflytande, ökad egenmakt och 

ökade kunskaper om sina rättigheter och möjligheter? 
- Vad i projektet bidrar till deltagarnas stegförflyttning? 

Frågeställningar på organisations- och strukturnivå  

- Hur integreras de horisontella principerna i alla led i projektet? 
- Vilka strukturer och stöd finns för kontinuerligt utvecklande av metoder och lärande 

såväl kollegialt som mellan delprojekt? 
- Hur kan projektet påvisa att deltagarnas arbetsmarknadsetablering underlättas? 
- Vilka strukturer för att synliggöra och åtgärda glapp och hinder inom samverkan 

finns? 
- På vilket sätt har projektet bidragit till en stärkt lokal och regional samverkan och 

gemensamt lärande genom samordningsförbunden mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, socialtjänst, arbetsmarknadsenheter, vården, psykiatrin samt 
ASF? 

- Hur har projektet bidragit till att tydliggöra Samordningsförbundens roll i 
arbetslivsinriktad rehabilitering? 

- Hur arbetar projektet för att metoder och arbetssätt implementeras och/eller 
absorberas i ordinarie verksamhet. 

Mätinstrument och målgrupper 
För att besvara och utvärdera de olika frågeställningar som tagits fram kommer flera olika 
mått och datainsamlingsmetoder att användas. Dessa riktar in sig på en specifik grupp för att 
således kunna synliggöra hur väl vi följer upp målen på såväl individuell som organisations- 
och strukturnivå. 

Tabellen nedan beskriver uppföljningens alla delar. Under problemformulering beskrivs de 
områden som är föremål för uppföljning och utvärdering utifrån varför och vad det är som 
följs upp. Under mätinstrument och målgrupp beskrivs hur detta följs upp, exempelvis vilka 
som tillfrågas i en enkät eller annan typ av metod som används för uppföljning. Under 
tidsram beskrivs när och hur ofta uppföljningen sker inom ramen för MIA Vidare. 

Nedan beskrivs först kort de olika mätinstrument och datakällor som används. 

NNS indikatorer 

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) har med stöd av Örebro Universitet tagit 
fram enkäter som utgör ett instrument för samordningsförbund att bedöma sin verksamhet 
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över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett 
stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. 

Enkäterna besvaras av fyra respondentgrupper: deltagare, personal, chefsgrupper och 
förbundsstyrelse. Enkäten till deltagare finns i två versioner, en som används när deltagaren 
är inne i projektet och en som används vid avslut.  Enkäten finns översatt till 10 språk. De 
övriga indikatorenkäter som används i MIA är de för personal och för parternas chefsgrupp 
som samlas in en gång per verksamhetsår. 

Aventus 

Aventus är ett administrativt system som framförallt används för att kunna rapportera 
deltagarna till SCB. Majoriteten av all statistik inom ramen för MIA Vidare är framtagen 
utifrån uppgifter registrerade i Aventus. Systemet möjliggör såväl rapportverktyg som de 
olika delprojekten kan använda lokalt, liksom mer omfattande datainformation som 
möjliggör regionala och övergripande statistiska analyser.  

SUS 

Alla deltagare i MIA Vidare ska registreras i Sektorsövergripande system för uppföljning av 
samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS), som används av alla 
Samordningsförbund.  Genom SUS kan vissa jämförelser göras med nationell data för insatser 
finansierade av Samordningsförbund, tex avseende jämställdhet och olika utfallsmått för 
deltagaren. 

Enkäter utifrån horisontella principer  

Vid avslut i projektet ska deltagaren erbjudas att fylla i projektets avslutsenkät som främst 
fylls i via webben men även finns tillgänglig i pappersform. Denna deltagarenkät fokuserar på 
frågor kring de horisontella principerna och deltagarperspektivet för att fånga upplevelsen 
hos deltagarna gällande bemötande, jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Den 
är utformad som ett komplement till NNS indikatorenkät för avslut.  

För att också följa upp medarbetarnas arbete med de horisontella principerna och föra 
samman deltagar- och samverkansperspektiv kommer medarbetare i MIA Vidare att besvara 
enkäter om utvecklingsarbetet mot jämställdhet- och jämlikhetsmålen.  

Intervjuer med deltagare 

Under MIA-projektet har det blivit tydligt hur kvinnor och män har upplevt stödet inom 
insatserna olika. Kvinnor har generellt sett varit mer nöjda med stödet trots att männen haft 
ett högre utfall mot arbete och studier efter avslut. Inom MIA Vidare kommer därför olika 
typer av kvalitativa intervjuer att genomföras med deltagare för att komplettera och fördjupa 
den kunskap som enkäterna i projektet pekar på. Dessa enskilda- och fokusgruppsintervjuer 
kommer att användas för att fördjupa analysen av de omotiverade skillnaderna utifrån 
deltagarperspektivet och de horisontella principerna och ge kunskap om hur vi kan arbeta för 
att bidra till en mer jämställd rehabilitering.  

Avvikelserapportering 

För att synliggöra glappen som uppstår till följd av brister i samverkan används 
avvikelserapporter. Medarbetare kommer fylla i dessa formulär under hela projekttiden då 
de stöter på olika hinder för deltagare för att på så sätt belysa det som på olika sätt försvårar 
för deltagare att kunna närma sig arbetsmarknaden. Avvikelserapporterna används sedan i 
analyser som ligger till grund för strategisk påverkan.  
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Tabell: Uppföljningsplan 

 Problemformulering Mätinstrument och målgrupp Tidsram 

In
d

iv
id

n
iv

å 
 

Synliggöra skillnader och likheter 
mellan könen som grund för 
behovsanalys och 
verksamhetsutveckling/anpassning.   

Samtliga deltagare registreras i SUS 
och Aventus utifrån kön (kvinna, man, 
annan) och all statistik som tas fram 
och analyseras ska alltid presenteras 
könsuppdelad.  

Under hela projekttiden.  

Upptäcka förekomst av våld i nära 
relationer. 

Samtliga deltagare får frågor om våld 
som del av kartläggningsprocessen.  

Ställd fråga till deltagare, men ej dess 
svar, registreras i Aventus för 
uppföljning.  

Under hela projekttiden.  

Säkerställa att brukarperspektivet 
följs upp utifrån de horisontella 
principerna.  

Samtliga deltagare erbjuds en enkät 
vid avslut som fokuserar på de 
horisontella principerna och som 
kompletterar NNS Indikatorenkäter, 
där fokus ligger på deltagarperspektiv 
och egenmakt (se stegförflyttning 
nedan).  

NNS Indikatorenkäter 
genomförs 2 ggr/år.  

Avslutsenkät MIA Vidare 
genomförs vid avslut och 
sammanställs i samband 
med Indikatorenkäter.  

Säkerställa att 
brukarperspektivet förankras i 
analys och utvärdering. 

Fokusgrupper med deltagare utifrån 
resultat från NNS Indikatorenkäter 
och MIA Vidares avslutsenkät om 
Horisontella principer.  

1-2 gånger under 
projekttiden.  

Bidra till deltagarens ökade 
egenmakt och/eller steg närmare 
arbetsmarknaden. 

Fråga 2 och fråga 5 på NNS 
avslutsenkät för deltagare används 
för att mäta egenmakt i MIA 
Vidare. 

Kvalitativa intervjuer med avslutade 
deltagare.  

Registrerad avslutsorsak och 
försörjningsförändringar efter 
projektavslut. 

NNS Indikatorenkäter 
genomförs 2 ggr/år.  

Intervjuer med avslutade 
deltagare kan ske löpande 
under projekttiden.  

Avslutsorsak och 
försörjning vid avslut i 
SUS och Aventus. 

In
d

iv
id

- 
o

ch
 

o
rg

an
is

at
io

n
sn

iv
å 

Mäta stegförflyttning 
(projektnivå): deltagarens steg 
närmare arbete eller studier och 
kartläggning av typ av 
försörjning.  

Lokal och regional uppföljning utifrån 
projektmålen om 25% till 
arbete/studier och 30% till ordinarie 
arbetsförberedande insatser.  

Rapportverktyg i Aventus för att 
mäta stegförflyttning utifrån 
försörjningsvariabler.  

Långtidsuppföljning genom SCB-
statistik för mätning 6-12 månader 
efter avslut.  

Månadsvis (projektmål) 
och kvartalsvis (typ av 
försörjning).  

SCB-statistik 1-2 
ggr/år.  
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Säkerställa att de horisontella 
principerna integreras i 
projektets verksamhet. 

Enkätundersökning med 
medarbetare i projektet centrerad 
runt frågor om jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-
diskriminering.  

1-2 ggr/år. 

Säkerställa ett kontinuerligt 
lärande och utvecklande utifrån 
deltagarperspektivet och de 
horisontella principerna.  

Workshops med styrgrupper (de 
lokala och den regionala) för 
analys av resultat från arbetet med 
deltagarperspektiv och 
horisontella principer, kopplat till 
metoddagar och kvantitativa- och 
kvalitativa undersökningar.   

1-2 ggr/år.  

Säkerställa att resurserna 
som används inom projektet 
fördelas på ett rättvist sätt.  

Statistikdragningar utifrån Aventus 
och SUS samt lokala och regionala 
analyser och workshops utifrån 
dessa resultat.  

1-2 ggr/år.  

Synliggöra och åtgärda glapp 
och hinder inom samverkan.   

Avvikelserapportering genomförs 
på ett systematiskt och effektivt 
sätt av alla medarbetare i 
projektet.   

Under hela 
projekttiden.  

Säkerställa att projektet 
tillämpar evidensbaserade 
metoder och arbetssätt som 
utarbetats inom MIA 
(Supported Employment, Case 
Management, Bostonmodellen, 
Samverkansteam) 

Metodföljsamhetsmätningar 
genom enkätundersökningar till 
deltagare och handledare inom 
respektive metod, utifrån tidigare 
projektstöd under MIA-
Mobilisering inför Arbete.  

Handledning för medarbetare 
inom respektive metod.  

Metodföljsamhetsmät
ning: 1-2 ggr/år.  

Handledning: 4-6 
ggr/år. 

Samverkan och gemensamt 
lärande genom 
samordningsförbunden mellan 
Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, socialtjänst, 
arbetsmarknadsenheter, 
vården, psykiatrin samt ASF har 
stärkts och förutsättningar finns 
för implementering/ 
absorbering.  

NNS Indikatorenkäter för personal 
och för parternas chefsgrupp 
används för att mäta hur rutiner 
kring samverkan stärks över tid.  

Intervjuer och processdagar med 
styrgrupperna med efterföljande 
analys. 

NNS Indikatorenkäter 
genomförs 1 ggr/år 
för personal och 
parternas chefsgrupp.  

 

 
 


