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MIA-PROJEKTETS FÖRSTA ÅR
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Bakom varje siffra finns en människa

Tack vare MIA-projektet har människor kunna bryta sin isolering, känt gemenskap och fått möjlighet att 
komma till sin rätt. Vissa har fått arbete, andra har börjat arbetsträna eller studera och en del har fått rätt 
rehabilitering. Bakom varje sådan framgång ligger ett individuellt anpassat stöd och ett samarbete mellan 
myndigheterna. En framgångsfaktor i MIA-projektet är personlig närvaro i möten mellan människor. 
Genom god kommunikation, beprövad metodik och en vilja att förbättras har MIA-projektet byggt en bra 
grund under sitt första år: Ingen ska hamna mellan stolarna.

Hela idén med MIA-projektet är att skapa framgångsrik samverkan kring människor med sammansatt 
problematik. Personer som behöver stöd från flera myndigheter samtidigt. Unga och vuxna som har ett 
särskilt långt avstånd till arbetsmarknaden, ska få rätt stöd för att ta viktiga steg mot arbete. Ungefär 60 
procent av deltagarna har innan MIA-projektet haft offentlig försörjning i fler än tre år.

MIA-projektet är ett lärande projekt, där kunskapen tas till vara för att utveckla arbetssätt och metoder. 
Vi mäter deltagarnas upplevelse av insatser, bemötande, stegförflyttning mot arbete eller studier, eller 
arbetsträning.

Höga betyg
Så här långt har vi fått höga betyg av deltagarna. De upplever en känsla av att ha fått rätt stöd för att 
komma vidare. De uppskattar bemötandet. Personligen har jag aldrig varit med om ett projekt som gett så 
höga betyg i utvärderingarna.

Effektiv samverkan
Ett annat exempel är att samordningsförbunden fått bättre struktur och smartare rutiner för att följa upp 
insatserna, vilket kan användas för att följa upp andra Finsam-insatser. Vi ser hur viktigt det är med en 
fungerande överlämning. I sina mest glimrande stunder minskar MIA-projektet avståndet mellan männi-
skor och myndigheter. 

Fokus på målen
Självklart står vi inför en del utmaningar för att nå de viktigaste projektmålen: 2 500 personer ska delta i 
projektet. 30 procent av projektets deltagare ska kunna arbeta eller studera. 40 procent ska kunna delta i 
Arbetsförmedlingens eller kommunens ordinarie insatser.

Ritva Widgren
Förbundschef
Samordningsförbundet Östra Södertörn
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Sammanfattning

I denna rapport redovisas det första året av 
MIA-projektets resultat och beskriver vilka 
del-tagare som tagit del av våra insatser. Vi 
sammanställer de sex delprojektens utveck-
ling och framgångsfaktorer samt gör en över-
gripande beskrivning av projektets genom-
förda aktiviteter och hur vi ser på kommande 
utvecklingsområden.

Sex samordningsförbund i Stockholms län med 
tolv medlemskommuner, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Stockholms läns landst-
ing, driver tillsammans MIA-projektet. Projektet 
ska omfatta 2 500 deltagare under perioden 
2017-2020 och delfinansieras av Europeiska 
socialfonden, ESF. Utlysningen syftade till att 
stimulera ett gemensamt utvecklingsarbete för 
samtliga samordningsförbund i regionen som 
utvecklar båda dessa uppgifter för att fler männ-
iskor ska komma i arbete, studier eller närmare 
arbetsmarknaden1.

Projektidén går ut på att tillämpa och utveckla 
samordnade insatser från flera välfärdsaktörer för 
att möta individens förutsättningar och behov 
inom ramen för den finansiella samordningen. 

Projektets övergripande syfte är bidra till att kvin-
nor och män som är arbetslösa eller står särskilt 
långt från arbetsmarknaden kommer till arbete, 
studier eller närmar sig arbetsmarknaden och kan 
delta i ordinarie arbetsförberedande insatser.

Arbetssättet, riktat till deltagare i projektet, utgår 
ifrån individens behov av samordning. De evidens-
baserade metoder MIA-projektet främst valt att 
arbeta med är Case management (CM), Supported
Employment (SE), Individual Placement and 
Support (IPS) och Bostonmodellen. I MIA 
tillämpas även andra metoder och arbetssätt såsom 
myndighetsgemensamma plattformar, förrehabi-
literande mobiliseringsinsatser, gruppverksamheter 
och arbetsträning på arbetsintegrerande sociala 
företag (ASF). I MIA-projektet är avsikten att 
använda dessa integrerande och evidensbaserade 
metoder så att deltagare som är i behov av samord-
nat stöd får ta del av de insatser som de behöver för 
att nå eller närma sig arbetsmarknaden och känna 
ökad egenmakt.

Rapporten baseras på resultat från MIA-projektets 
första år i genomförande, det vill säga tidsperioden 
från och med april 2017 till och med mars 2018. 

1 Svenska ESF-rådet. Utlysning i Stockholms län för att bidra till förstärkt sammanhållen rehabilitering och fler personer i arbete 
genom utveckling av samordningsförbundens insatser. Diarienr 2016/00318.
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Resultaten har hämtats från projektets egen insam-
ling av kvantitativa och kvalitativa data och har i 
vissa fall kompletterats med andra datakällor.

Under det första projektåret, från april 2017 till 
och med mars 2018, har MIA träffat 741 unika 
deltagare2. Fördelningen mellan kvinnor och män 
följer projektets uppsatta mål vilket innebär att 60 
procent av deltagarna är kvinnor 3.

Några utvalda svarsresultat från NNS indikator-
enkäter från deltagare i MIA-projektet visar att:

• Drygt 70 procent av deltagarna anser att de 
”alltid” eller ”för det mesta” får ett stöd som är till 
stor nytta för dem.
 
• Drygt 70 procent av deltagarna uppger att de 
”alltid” eller ”för det mesta” är med och bestäm-
mer vilket stöd de ska få.

• Drygt 70 procent tycker att stödet ”alltid” eller 
”för det mesta” får ta den tid de behöver.

• Drygt 50 procent känner sig mer redo att arbeta 
eller studera vid avslut om man väljer de tre positiva 
svarsalternativen ”helt och hållet”, ”till mycket stor 
del” och ”till stor del”.

Några utvalda resultat från MIA:s webbaserade 
avslutsenkät visar att:

• 99 procent av deltagarna känner sig respektfullt 
bemötta av personalen.

• 84 procent av deltagarna uppger att de och per-
sonalen tillsammans har planerat vad de ska göra 
under sin tid i MIA-projektet.

• 89 procent av deltagarna känner att de och per-
sonalen har varit överens om deras mål.

När vi ser på försörjning hos deltagarna i 
MIA-projektet är det vanligast att de har offentlig 
ersättning från samma part som remitterat dem till 
projektet. Det vill säga 40 procent av deltagarna
har ekonomiskt bistånd och 38 procent av deltagarna
har ersättning från sjukförsäkringen. Enbart 11 
procent av deltagarna har aktivitetsstöd. Vi kan 
också nämna att 10 procent av deltagarna sak-
nade offentlig försörjning när de remitterades till 
MIA-projektet.

Majoriteten av deltagarna i MIA-projektet har 
haft offentlig försörjning under flera år när de 
remitterades till projektet. Vid jämförelse med 
Finsam-insatser nationellt har en större andel 
MIA-projektets deltagare haft offentlig försörjning 
under längre tid. En tredjedel av deltagarna i MIA 
har haft offentlig försörjning i minst 6 år och det 
är vanligare bland kvinnorna än männen.

Utifrån MIA-projektets måluppfyllelse för hur 
många av våra deltagare som ska nå arbete och 
studier samt kunna ta del av ordinarie myn-
digheter arbetslivsinriktade insatser har vi fort-
farande en bit kvar. Drygt 20 procent av det första 
årets deltagare arbetar eller studerar efter att de har 
avslutats i projektet. Det är 28 procent av deltagarna 
som får fortsatta arbetslivsinriktade insatser via 
ordinarie myndigheter.

I rapporten redovisas även resultat och erfarenheter 
för samtliga delprojekt och beskriver det utveck-
lingsarbete som bedrivits under det första projekt-
året och de utvecklingsområden projektet kommer
att prioritera och arbeta vidare med framöver 
utifrån de erfarenheter som dragits. I analysen av 
relevanta utvecklingsområden har projektet utgått 
från den problembeskrivning/omvärldsbevak-
ning och risk- och konsekvensanalys som tidigare 
beskrivits i den beviljade ansökan4 och den första 
avstämningsrapporten5.

2 Under samma period har 724 deltagare (442 kvinnor och 281 män, rapporterats till SCB). Diskrepansen beror på att ett antal 
deltagare inte har kunnat rapporteras till SCB eftersom de saknat redovisningsbara närvarotimmar i projektet.
3 Det är 18 deltagare som har valt att inte uppge kön. Dessa ingår inte i den könsuppdelade statistiken, men redovisas i den totala 
summan deltagare. 
4 Ansökan ESF, MIA Mobilisering inför arbete, Diarienr 2016/00403. September 2016.
5 Avstämningsrapport MIA, Diarienr 2016/00403. April 2017.
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Den här rapporten är en ambition att sam-
manfatta erfarenheterna från MIA-projektets 
första år av genomförande, det vill säga april 
2017-mars 2018. MIA, som står för Mobi-
lisering inför arbete, berör en stor grupp 
intressenter som deltagare, projektpersonal 
och remitterande handläggare, medlemsmyn-
digheterna, samordningsförbundens styrelser, 
lokala chefer, politiker hos medlemsparterna 
samt den regionala och de lokala styrgrupperna.

Rapporten har sammanställts av MIA:s projekt-
gemensamma stöd, som bland andra består av 
projektchef, utredare, verksamhetstutvecklare och 
kommunikatör. De resultat som presenteras bör 
tolkas med försiktighet, framförallt då vi bryter 
ner resultaten på mindre grupper. Exempelvis på 
delprojektnivå så kan det vara är det relativt få 
deltagare det handlar om. Vi hoppas att rappor-
ten kan vara ett underlag för diskussion om hur vi 
tillsammans kan utveckla projektet.

I den aktuella utlysningen efterfrågade Svenska 
ESF-rådet ett projekt som syftar att tillämpa och 
utveckla samordnade insatser från flera välfärds-
aktörer för att möta individens förutsättningar 
och behov inom ramen för finansiell samordning. 
Välfärden i Sverige är organiserad i sektorer och 
det råder ibland oklarhet vilken myndighet som 
har ansvar för vad. Välfärdssystemet möter helt 
enkelt inte individernas behov av helhets-
lösningar. Att organisera välfärden i form av 
samordningsförbund är ett sätt att lösa upp 
”stuprören” och kunna erbjuda insatser utifrån 
individen behov utan administrativa gränser som 
hindrar. Utlysningen syftade till att stimulera 
ett gemensamt utvecklingsarbete för samtliga 
samordningsförbund i regionen som utvecklar 
båda dessa uppgifter för att fler människor ska 
komma i arbete, studier eller närmare 
arbetsmarknaden6.

Förväntningarna på projektet är att vid avslut ska 
insatserna ha lett till att deltagarna är i arbete, i 
utbildning eller i arbetsmarknadspolitiskt pro-
gram. Projektet förväntas också ha bidragit till att 
de finansiella samordningsförbunden arbetar med 
vetenskapligt beprövade och/eller evidensbaserade
metoder på ett så kostnadseffektivt sätt som 
möjligt. Därmed blir samordningsförbunden ett 
huvudalternativ inom arbetsmarknadspolitiken 
för långtidsarbetslösa med en sammansatt 
problematik. Väl beprövade metoder ska vara 
implementerade i samordningsförbundens 
ordinarie verksamhet.

De holistiska metoder och arbetssätt som används 
inom MIA-projektet har en potential att kunna 
påverka ett antal socioekonomiska faktorer såsom 
arbetslöshet, utbildningsnivå, psykisk ohälsa och 
social utsatthet. Stödet som ges till vuxna personer 
med barn ger möjlighet att påverka även barnens 
framtida möjligheter till ett gott liv. Även om dessa 
orsakssamband kan vara svåra att mäta, framförallt 
på lång sikt är förhoppningen att MIA-projektet 
kan ha en påverkan på dessa faktorer och att dessa 
erfarenheter kommer att kunna implementeras 
i samordningsförbunden och dess medlemmars 
verksamheter för att kunna skapa bättre livsvillkor 
för utsatta grupper.

Inledning

6 Svenska ESF-rådet. Utlysning i Stockholms län för att bidra till förstärkt sammanhållen rehabilitering och fler personer i arbete 
genom utveckling av samordningsförbundens insatser. Diarienr 2016/00318.
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Projekt-
beskrivning
Sex samordningsförbund i Stockholms län 
med tolv medlemskommuner, Arbets- 
förmedlingen, Försäkringskassan och  
Stockholms läns landsting, driver tillsammans 
MIA-projektet. Samordningsförbundet Östra 
Södertörn är projektägare och koordinerar 
därmed projektet för övriga samordnings-
förbund. Ansökan bygger på resultaten från 
genomförda förstudier, tidigare erfarenheter, 
från pågående samverkansinsatser och 
samarbeten med arbetsintegrerande sociala 
företag.

Projektet ska omfatta 2 500 deltagare under 
perioden 2017-2020 och delfinansieras av 
Europeiska socialfonden, ESF. Projektidén går 
ut på att tillämpa och utveckla samordnade 
insatser från flera välfärdsaktörer för att möta 

individens förutsättningar och behov inom ramen 
för den finansiella samordningen. Projektets 
övergripande syfte är bidra till att kvinnor och 
män som är arbetslösa eller står särskilt långt från 
arbetsmarknaden kommer till arbete, studier eller 
närmar sig arbetsmarknaden och kan delta i ordi-
narie arbetsförberedande insatser.
 
Ett projekt av den här storleken kräver en om-
fattande koordinering, samtidigt som styrningen 
av samordningsförbunden utgår från lokal sam-
verkan mellan de fyra välfärdsaktörerna. I varje 
samordningsförbund har styrelsen beslutat om 
medverkan i projektet. Förbundscheferna agerar
som beslutsfattare på styrelsernas uppdrag och 
medverkar i den regionala styrgruppen för 
MIA-projektet tillsammans med representanter på 
den regionala nivån från Arbetsförmedlingen samt 
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Försäkringskassan. I styrgruppen ingår även en 
representant från parallellprojektet Kugghjulet.

Varje delprojekt, inklusive projektägaren Samord-
ningsförbundet Östra Södertörn, har en lokal styr-
grupp. I de flesta delprojekt är det förbunds-
chefen som är ordförande i den lokala styrgruppen. 
Delprojektens arbete leds av en delprojektledare. 
Medarbetarna i delprojekten är anställda hos eller 
medfinansieras av medlemmarna. Det projekt-
gemensamma stödet innebär de stödfunktion-
er som samordnar och driver det gemensamma 
arbetet. Bland dessa funktioner finns projektchef, 
ekonomer, verksamhetsutvecklare, utredare och 
kommunikatör.

Under det första projektåret deltog samtliga 
delprojektledare och det projektgemensamma 
stödet i en processledarutbildning för att skapa 
ett gemensamt ramverk för hur samverkanspro-
cesser och deltagaraktiva möten kan planeras och 
genomföras. Detta bidrog till en verktygslåda för 
hur MIA-projektet kunde visa samtliga involverade 
projektmedarbetare, lokala styrgrupper, linjechefer 
och styrelser att insatserna och arbetssätten är 
relevanta för att nå de deltagare som är behov av 
ett samordnat stöd.

Ofta nämns ESF-projekt som byråkratiskt och 
administrativt tunga. I MIA-projektet har vi 
arbetat mycket med att få samtliga rutiner på plats. 
Tack vara noggranna ekonomer, projektledare och 
projektmedarbetare har vi en god överblick och 
struktur för att redovisa, granska och rapportera 
våra underlag till ESF.

Kommunikationsaktiviteter
Det första årets spridningsaktiviteter har handlat 
om att berätta för handläggare, chefer och del-
tagare om vad projektet har att erbjuda för insatser. 
MIA-projektet framförallt strävat efter att få till 
en gemensam kommunikation. En gemensam 
hemsida, trycksaker och material utifrån lokala 
behov har tagits fram utifrån projektets kom-
munikationsplan och kommunikationskoncept. 
Under året har projektet rekryterat en ny kommu-
nikatör som startade i februari 2018. Uppdraget är 
att göra MIA-projektet känt och sprida projektets 
resultat och erfarenheter. Detta sker bland annat 
sker genom närvaro på digitala plattformar samt 
ett nyhetsrum på Mynewsdesk. Målgrupperna är 
remittenter, projektmedarbetare och samordnings-
förbundens parter. Kommunikationen ska även 

riktas till deltagare. Målet är även att informera 
och inspirera beslutsfattare i ett bredare perspektiv. 
Under kommande projekttid ska vi vidareutveckla 
innehållet – content – i våra kanaler. Det kommer 
att handla om MIA-projektets resultat inom alla 
områden.

Delprojektledarna har utfört ett omfattande arbete 
med att informera samarbetspartners om pro-
jektets verksamhet samt arbetat för att stärka de 
lokala samverkansprocesserna. Utöver de många 
lokala spridningsaktiviteter som genomförts i 
delprojekten har MIA medverkat vid Länsstyrels-
en Stockholms konferens om EUs strukturfonder 
och hur fondernas resultat bidrar till regional 
och kommunal utveckling. Det fanns ett stort 
intresse för samordningsförbundens möjligheter 
och från MIA-projektet fick vi berätta om våra 
framgångsfaktorer och utmaningar så här långt. 
Vid Försäkringskassans regionala Finsam-dag var 
representanter från samtliga samordningsförbunds 
styrelser och ledningsgrupper från kontoren Stock-
holm-Gotland inbjudna. Vid detta tillfälle var 
MIA-projektet och förbundens arbete med arbet-
sintegrerande sociala företag två inslag.

Metoder och arbetssätt i MIA-projektet
Arbetssättet, riktat till deltagare i projektet, utgår 
ifrån individens behov av samordning. De evidens-
baserade metoder MIA främst valt att arbeta med 
är Case management (CM), Supported Employ-
ment (SE), Individual Placement and Support 
(IPS) och Bostonmodellen. I MIA-projektet 
tillämpas även andra metoder och arbetssätt såsom 
myndighetsgemensamma plattformar, förrehabi-
literande mobiliseringsinsatser, gruppverksamheter 
och arbetsträning på arbetsintegrerande sociala 
företag (ASF).

En generell beskrivning av metoderna vi valt i 
MIA-projektet är att de är personcentrerade och 
involverar någon form av samarbete. Metoderna 
har fokus på lösningar, empowerment för att skapa 
en arbetsallians. Deltagarna ska även ges möjlighet 
att bestämma själv och ha makt över processen. 
Samtliga metoder har individen med dess behov i 
centrum. De främjar självständighet och att arbeta 
utifrån individens självbestämmande och delak-
tighet. Metoderna handlar om att finna specifika 
lösningar, förutsättningar och verktyg utifrån vad 
individen behöver stöd med och var den befinner sig.
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I MIA-projektet är avsikten att använda dessa inte-
grerande och evidensbaserade metoder så att del-
tagare som är i behov av samordnat stöd får ta del 
av de insatser som de behöver för att nå eller närma 
sig arbetsmarknaden och känna ökad egenmakt. 
För en närmare beskrivning av valda metoder, se 
MIA-projektets avstämningsrapport 7.

Metod och Data
Rapporten baseras på resultat från MIA-pro-
jektets första år i genomförande, det vill säga 
tidsperioden från och med april 2017 till och 
med mars 2018. Resultaten har hämtats från 
projektets egen insamling av kvantitativa och 
kvalitativa data och har i vissa fall kompletter-
ats med andra datakällor. Viss kvalitativ data 
har inhämtats efter mars 2018 men resultaten 
anses beröra det första året i genomförande 
och är därför relevanta att ha med i rapporten. 
Det framgår i så fall under respektive avsnitt. 
För mer information om olika datakällor, se 
nedan.

I MIA-projektet fångas deltagarnas upplevelser i 
nuläget främst genom enkäter. De deltagar-
enkäter som används är Nationella Nätverket för 
samordningsförbund (NNS)8 indikatorenkäter 
och en webbaserad avslutsenkät (som även går att 
få i pappersform). De enkätresultat som redovisas 
för indikatorenkäten omfattar bara de deltagare 
som varit inskrivna under första året. Den web-
baserade avslutsenkätens svar är uttagna i början 
av i juli men där får man anta att majoriteten av de 
som svarat är de deltagare som börjat innan MIA-
projektets första år var slut.

När vi återger citat från enkäter och genomförda 
workshops så har vi valt citat med ett innehåll som 
framkommit vid upprepade tillfällen och bedöms 
vara representativa för projektet.

NNS indikatorer
NNS indikatorenkäter är utformade för samord-
ningsförbunden och togs fram under Indikator-
projektet. NNS arbetat fram ett kvalitetssäkrat 
instrument för samordningsförbund för att de ska 
kunna bedöma egen verksamhetsutveckling över 
tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt 
ge förbund och ingående parter ett stöd att förbät-
tra samordningen av arbetslivsinriktad rehabili-
tering 9. Det pågår ett fortsatt utvecklingsarbete av 
NNS indikatorer och hur resultat på lokal, region-
al och nationell nivå kan redovisas och analyseras. 
MIA projektets utredare är delaktig i utvecklings-
gruppen för detta arbete. Mer information kring 
indikatorenkäterna finns på: http://nnsfinsam.se/
utveckling/indikatorer.aspx

I MIA-projektet mäts indikatorerna på deltagar-
nivå vid två tillfällen, en under insatsen och en 
vid avslutet. Pågåendeenkäten ska erbjudas när 
deltagarna har tillräcklig kännedom om insatsen 
och ett riktvärde för detta är mellan 1-3 månader. 
Avslutsenkäten delas ut under avslutsperioden. I 
MIA samlas enkäterna in och redovisas två gånger 
per år, brytpunkter är oktober och april. Enkäten 
har samlats in i MIA-projektet från september 
2017 då samordningsförbunden kunde börja 
teckna avtal för att få använda den och vara med i 
nationell mätning sammanställd av NNS.

Från september 2017 och fram till och med sista 
april 2018 har det samlats in 270 pågående-
enkäter och 75 avslutsenkäter i MIA-projektet. 
Det innebär att cirka två tredjedelar har tillfrågats 
om pågåendeenkäten och ungefär en femtedel 
av de avslutade deltagarna har tillfrågats.10. 279 
deltagare avslutats i projektet vilket gör att svars-
frekvensen behöver öka. Ett utvecklingsarbete 
pågår tillsammans med delprojekten för att säker-
ställa att samtliga deltagare blir tillfrågade om att 
svara på enkäten även om deltagandet är frivilligt. 
Det har visat sig att majoriteten (95 procent) av de 
som får frågan väljer att svara på enkäten, fokus 
i utvecklingsarbetet ligger därför på att få bättre 
rutiner för att erbjuda enkäten.

7 Avstämningsrapport MIA, Diarienr 2016/00403. April 2017.
8 Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund. Intresseorganisation för samordningsförbunden i Sverige.
9 Danermark. B. Larsson Tholén. S, Slutrapport Pilotundersökning Hur vet vi att vi blir bättre? Örebro universitet. 2016.
10 En deltagare ska erbjudas att svara på pågåendeenkäten när de deltagit i projektet i ungefär tre månader. Vissa deltagare har 
avslutats innan dess. Detta innebär att det inte är aktuellt att tillfråga alla deltagare, det vill säga de som är inskrivna en kortare period.
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MIA-projektets avslutsenkät
En avslutsenkät via webben togs fram av projektet 
med stöd av den tidigare externa utvärderaren 
AsKing. Delprojekten har varit delaktiga i att 
tycka till om och förändra enkäten innan den de-
lades ut till deltagarna med start i slutet av januari 
2018. Enkäten ställer frågor kring upplevelsen av 
MIA-projektet, bemötande, stegförflyttning mot 
arbete eller studier, arbetsträning, hur deltagarna 
blivit bemötta och om de behandlats på ett in-
kluderande och icke-diskriminerande sätt. I denna 
enkät finns även fritextfrågor. Citat och några av 
resultatet från denna enkät finns med på olika 
ställen i vår rapport men inte på de delprojekt som 
har färre än tio svaranden.

Precis som med indikatorenkäten pågår ett utveck-
lingsarbete i delprojekten för att få fungerande 
rutiner för att deltagarna ska få möjlighet att 
besvara webbenkäten när de slutar i projektet. 
MIA-projektet har i nuläget har fått svar från 
ungefär 40 procent av de deltagare som avslutats 
under samma period.

Utvärderingsworkshops
Under april 2018 genomfördes utvärderingsverk-
städer med medarbetarna i de sex delprojekten för 
att samla in projektpersonalens reflektioner från 
det första årets arbete. Utvärderingsverkstäderna 
planerades ursprungligen av externa utvärderarna 
AsKing tillsammans med projektet. Då AsKing 
avslutade sitt uppdrag som utvärderare så ansva-
rade MIA-projektets verksamhetsutvecklare och 
utredare för genomförandet av dessa utvärder-
ingsverkstäder utifrån ett enhetligt upplägg. I 
genomförandet har det projektgemensamma stödet 
slagits av personalens starka engagemang och 
kompetens kring målgruppen. Gemensamt för alla 
delprojekten är att de präglas av de grundläggande 
förhållningssätt gentemot individerna som utmärker
de personcentrerade insatser som man valt att 
arbeta med inom MIA-projektet.

Syftet med utvärderingsverkstäderna var att ta 
reda på vilka utmaningar, framgångsfaktorer 
och utvecklingsmöjligheter som medarbetarna i 
MIA-projektet upplever, men även för att finna 
likheter och skillnader mellan delprojekten.

Övergripande teman:
• Vilka är MIA:s deltagare och vilket stöd  
behöver de? Vad saknas idag?
• Vad i arbetet i MIA har störst betydelse för att 
stötta deltagare?
• Vad i arbetssätt/metoder fungerar?
• Vilka utvecklingsområden finns?

Aventus
Aventus är det administrationssystem som stödjer 
projektet i deltagarrapportering till Statistiska cen-
tralbyrån (SCB) och Svenska ESF-rådet (ESF). All 
kvantitativ deltagardata som presenteras i rapporten 
kommer från Aventus.

SUS
Alla MIA-projektets deltagare registreras i Sektor-
övergripande system för uppföljning av samverkan 
och finansiell samordning inom rehabiliteringsom-
rådet (SUS). SUS är ett riksomfattande system för 
både lokal uppföljning hos samordningsförbunden 
och samlad nationell resultatredovisning av de 
insatser som finansieras genom ramanslaget Bidrag 
för sjukskrivningsprocessen.

När vi jämför MIA-projektets deltagare utifrån 
data från Aventus med nationell Finsam-statistik 
så är även dessa uppgifter hämtade från SUS, se 
susam.se

Kolada
När vi gör jämförelser mellan MIA-projektets 
deltagare och samtliga invånare på kommunnivå 
har vi använt Kommun- och landstingsdatabasen 
(Kolada) där man kan följa kommunernas och 
landstingens verksamheter från år till år. Kolada 
innehåller nyckeltal om resurser, volymer och 
kvalitet i kommuners och landstings alla verksam-
heter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik 
från de statistikansvariga myndigheterna, men 
också på uppgifter från andra källor. Exempelvis 
deltar de flesta kommuner och landsting i frivillig 
redovisning av kvalitet i olika verksamheter i 
Koladas “inmatningsfunktion”. För mer informa-
tion, se kolada.se
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Resultat
Under det första projektåret, från april 2017 till 
och med mars 2018, har MIA-projektet träffat 
741 unika deltagare11. Fördelningen mellan 
kvinnor och män följer projektets uppsatta 
mål vilket innebär att 60 procent av deltagarna 
är kvinnor12. Delprojekten är olika till storlek 
och fördelningen av antal deltagare sträcker 
sig från 170 till 715. Projektets mål är att 2 500 
deltagare ska ta del av projektets insatser. 
Målet är gemensamt för alla samordningsför-
bund. Delprojekten har nått mellan 24 procent 
till 35 procent av sina totalt förväntat antal 
deltagare. Detta får anses som ett gott resultat 
med tanke på att det är cirka en tredjedel av 
projekttiden som gått.

I följande avsnitt presenteras MIA-projektets resul-
tat på den övergripande nivån. Data har hämtats 
från projektets kvantitativa och kvalitativa data-
insamling.

Några utvala svarsresultat från NNS indika-
torenkäter från deltagare i MIA-projektet 
visar att: 

• Drygt 70 procent av deltagarna anser att de 
”alltid” eller ”för det mesta” får ett stöd som är till 
stor nytta för dem.
• Drygt 70 procent av deltagarna uppger att de 
”alltid” eller ”för det mesta” är med och bestäm-
mer vilket stöd de ska få.
• Drygt 70 procent tycker att stödet ”alltid” eller 
”för det mesta” får ta den tid de behöver.
• Drygt 50 procent känner sig mer redo att arbeta 
eller studera vid avslut om man väljer de tre positiva 
svarsalternativen ”helt och hållet”, ”till mycket stor 
del” och ”till stor del”.
• Drygt 70 procent av deltagarna känner att per-
sonalen ”helt och hållet” eller ”till mycket stor del” 
tar tillvara på deras kunskaper, erfarenheter och 
synpunkter. Inkluderas svarsalternativet ”till stor 
del” så blir resultatet drygt 88 procent.

Några utvalda resultat från MIA-projektets 
webbaserade avslutsenkät visar att:
• 99 procent av deltagarna känner sig respekt-
fullt bemötta av personalen.
• 84 procent av deltagarna uppger att de och 
personalen tillsammans har planerat vad de ska 
göra under sin tid i MIA-projektet.
• 89 procent av deltagarna känner att de och 
personalen har varit överens om deras mål.

11 Under samma period har 724 deltagare (442 kvinnor och 281 män, rapporterats till SCB). Diskrepansen beror på att ett antal 
deltagare inte har kunnat rapporteras till SCB eftersom de saknat redovisningsbara närvarotimmar i projektet.
12 Det är 18 deltagare som har valt att inte uppge kön. Dessa ingår inte i den könsuppdelade statistiken, men redovisas i den 
totala summan deltagare.

Antal inskrivna deltagare per delprojekt under det 
första året, april 2017-mars 2018.
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”MIA borde vara obligatoriskt det 
skulle hjälpa många andra där ute 
och är stort steg mot arbetslivet”
Deltagare

!

Av projektets målgruppanalys framgår att 
samordningsförbunden och deras medlemmar 
har identifierat att flera människor, på grund 
av en sammansatt problematik, står särskilt 
långt ifrån arbetsmarknaden och har behov av 
ett samordnat stöd. För dessa personer sak-
nas ofta rätt insatser, vid rätt tid, som skapar 
möjlighet att komma till egen försörjning. 
När vi sammanställer data med deltagarnas 
kön, ålder, utbildningsbakgrund, tid i offent-
lig försörjning och från vilken myndighet de 
remitterats till projektet, bekräftar det att 
projektet når de tilltänkta grupperna från 
målgruppsanalysen. Samma sak bekräftas av 
de kvalitativa utvärderingsworkshops som 
genomförts med projektmedarbetare från 
samtliga delprojekt. 

Delprojekten är i stort sett samstämmiga och 
målgruppen beskrivs på följande sätt:
• Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden 
och har en lång och komplicerad historik. Mycket 
psykisk ohälsa, kontakt med många myndigheter 
eller så har de inte de kontakter de behöver.
• Personer som hamnat mellan stolarna.
• Personer som är i behov av flera insatser från 
olika myndigheter/vårdinstanser.
• Stort behov av samverkan. Deltagare i MIA 
har behov av stöd från minst två av parterna men 
oftast fler. Ibland finns det behov av samverkan 
mellan flera enheter hos samma aktör.

Målgruppen beskrivs i samtliga projekt som kom-
plex och med behov av samverkan och individuellt 
stöd. 
Gemensamma framgångsfaktorer:
• Bemötande/personcentrerade arbetssätt
• Möjlighet till arbetsträning
• Bryta social isolering
• Fungerande samverkan

Exempel på utmaningar i samverkan:
• Svårt att komma i kontakt med myndigheter
• Att ansöka om och få insatser och stöd tar tid
• Olika vilket stöd man har rätt till beroende på 
var man bor, vilken ersättning man har etc.
• Samverkan med vården brister
• Handläggarberoende (agenda, involvering och 
vilka beslut som fattas)
• Omorganisationer och personalomsättningar hos 
myndigheterna

Även bilden av vilket stöd deltagarna behöver 
är i stort sett gemensam för samtliga delprojekt.
• Behov av förrehabiliterande insatser. Upp-
fattningen är att det ofta finns ett glapp för de som 
inte är redo för myndigheternas ordinarie insatser.
• Behov av att utveckla förmåga att hantera 
olika situationer. 
Hjälp med något som man från ordinarie verksam-
het inte tycker är ett arbetshinder utan mera som 
något som stör i deras vardag. Det kan till exempel 
röra sig om ett behov av vårdsamverkan och/eller 

MIA-projektets deltagare
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stöd i att hantera sociala omständigheter som gör att 
de är förhindrade att genomgå ordinarie verksam-
heter.
• Behov av information, kartläggning och rådg-
ivning. Att uppmärksamma vilken problembild 
som finns och lotsa till andra insatser.
• Behov av att komma i kontakt med Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan eller vården. 
Ibland behövs en myndighetsgemensam planering 
eller en Gemensam kartläggning13.

Deltagarnas ålder
För samtliga deltagare i projektet är medelåldern 
och medianen 39 år. Det innebär att hälften av del-
tagarna är yngre än 39 år och hälften är äldre. Den 
genomsnittliga medelåldern är lägre för män än 
kvinnor i projektet. Medelåldern för kvinnor är 
41 år och för männen 37 år, medianåldern är dock 
42 år för kvinnor och 34 år för männen. 40 procent 
av männen i MIA-projektet är mellan 16-29 år jäm-
fört med 25 procent av de kvinnliga deltagarna som 
är i samma ålder.

Som en jämförelse kan man studera det totala 
antalet deltagare i Finsam-insatser i landets samtliga 
samordningsförbund. Av de personer som deltagit i 
Finsam-insatser under år 2017 och som registrerats 
med personuppgifter utgjorde andelen unga under 
30 år ungefär hälften av gruppen. Av de unga är 
47 procent kvinnor och 53 procent män14. Trenden 
med fler manliga deltagare i yngre åldrar är alltså 
tydligare i MIA-projektet än i Finsam-insatser i 
stort. MIA-projektets deltagare har dessutom en 
högre medelålder deltagarna än Finsam-insatser i 
övrigt. 

I åldersgruppen 16-29 år i gruppen med funktion-
snedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, 
som är inskrivna som arbetslösa på Arbetsför-
medlingen så är könsfördelningen cirka två tredje-
delar män och cirka en tredjedel kvinnor. Enligt 
Arbetsförmedlingen så kan den största skillnaden 
förklaras med att det i den yngsta ålderskategorin 
finns ett mycket stort antal män med olika neu-
ropsykiatriska diagnoser15. Det skulle kunna vara en 
tänkbar förklaringsmodell för även MIA-projektets 
unga män.

13 Förklaring av Gemensam kartläggning se senare i rapporten.
14 Försäkringskassan. Redovisning enligt regleringsbrevet år 2017 – Uppföljning av samordningsförbundets insatser. Diarienr 013742-
2017.
15 Delbetänkande av samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar. SOU 2017:9 Det handlar om oss – unga som varken 
arbetar eller studerar.

”Vi tackar deltagar-
na för att de berät-
tar om hela sin livs-
situation. Vi visar 
respekt för den och 
uppmärksammar 
andra situationer 
som t ex våld i en 
nära relation”. 
Projektmedarbetare

Deltagarnas åldersfördelning varierar mellan
delprojekten. Detta beror bland annat på 
delprojektens prioriterade målgrupper. Ge-
nerellt sett så riktar sig MIA:s delprojekt till 
de behovsgrupper där det inte finns riktade 
insatser eller andra projekt som finansieras 
av samordningsförbunden. För målgruppen 
unga utmärker sig MIA Stockholm stad och 
MIA Östra Södertörn med att ha de yngsta 
deltagarna. I MIA Stockholm stad är det 60 
procent och i MIA Östra Södertörn är det 
49 procent av deltagarna som är under 30 år 
vilket motsvarar två tredjedelar av samtliga 
deltagare under 30 år i hela MIA-projektet. I 
MIA Södertälje och MIA Botkyrka Huddinge 
Salem finns de äldsta deltagarna. 54 procent, 
respektive 51 procent av deras deltagare är över 
45 år. MIA Botkyrka Huddinge Salems största 
åldersgrupp är deltagare mellan 30-44 år. Hälf-
ten av MIA Botkyrka Huddinge deltagare är 45 
år och äldre.

Se tabell på nästa sida.
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”Behov av vägledning i  
myndighetsdjungeln. De  
behöver karta och kompass” 
Projektmedarbetare

!
Ålder på inskrivna deltagare april 2017-mars 2018 per delprojekt.

Deltagarnas utbildningsbakgrund
Många av deltagarna i MIA-projektet har en lägre 
utbildningsbakgrund, vilket kan vara problema-
tiskt eftersom dagens arbetsliv kräver kompetens 
och yrkeskunnande. Av deltagarna i MIA-projektet 
är det 40 procent som har en avslutad gymnasie-
utbildning och 37 procent avslutad grundskola 
som högsta avslutade utbildning16. Det finns 
studier som har visat att risken för att varken 
arbeta eller studera är fyra till fem gånger högre 
för de som inte avslutat sina gymnasiestudier 
jämfört med de som avslutat studieförberedande 
gymnasieutbildning, oavsett kön. I en studie från 
år 2015 av etableringen för alla födda 1981 
konstateras att avsaknad av en fullföljd 

gymnasieutbildning innebär en förhöjd risk för 
perioder med arbetslöshet och långtidsarbetslöshet, 
lägre inkomster och att påverkas särskilt negativt 
av konjunkturnedgångar 17. 
På den nationella nivån har männen totalt sett 
lägre utbildningsnivå än kvinnorna. Det är större 
andel män som bara har grundskola som högsta 
utbildning, 40 procent jämfört med kvinnorna 
32 procent. Bland männen har 11 procent en 
eftergymnasial utbildning medan motsvarande 
andel för kvinnorna är 21 procent. Deltagarnas 
utbildningsnivå håller sig relativt konstant över 
åldrarna18. Även bland kvinnorna i MIA-projektet 
är det en större andel som har en högre utbildning 
jämfört med männen.

16 För jämförelse i MIA-projektets kommuner se bilaga. 
17 Delbetänkande av samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar. SOU 2017:9 Det handlar om oss – unga som varken 
arbetar eller studerar.
18 Försäkringskassan. Redovisning enligt regleringsbrevet år 2017 – Uppföljning av samordningsförbundets insatser. 
Diarienr 013742-2017.
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Ålder på inskrivna deltagare april 2017-mars 2018 per delprojekt.

Deltagarnas utbildningsnivå könsuppdelad och per ålderskategori

När det gäller deltagare som saknar registrerad 
uppgift om utbildningsnivå är dessa andelar högst i 
MIA Södertälje (18 %) och i MIA Östra Södertörn 
(17 %). Då uppgift om utbildning saknas kan det 
bero på att projektet inte har tillgång till uppgifter 
om utbildning alternativt att deltagaren inte har 
någon avslutad grundutbildning alls.

Försörjning och inremitterande part
Till MIA-projektet kan samtliga medlemmar19 i 
samordningsförbunden remittera deltagare, även 
egen anmälan är möjlig. De flesta deltagarna, 
44 procent, har aktualiserat av kommunen. 
Den könsuppdelade statistiken visar att de kvinn-
liga deltagarna remitteras från Försäkringskassan 
medan männen i hög utsträckning kommer från 
kommunen.

När vi ser på försörjning hos deltagarna i MIA-pro-
jektet är det vanligast att de har offentlig ersättning 
från samma part som remitterat dem till projektet. 
Det vill säga 40 procent av deltagarna har eko-
nomiskt bistånd och 38 procent av deltagarna har 
ersättning från sjukförsäkringen. Enbart 11 procent 
av deltagarna har aktivitetsstöd. Vi kan också näm-
na att 10 procent av deltagarna saknade offentlig 
försörjning när de remitterades till MIA-projektet.

19 Samordningsförbundens medlemmar är kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting.

”En del känner sig 
bättre bara av att 
träffa oss. När de 
förstår att vi är väl-
villiga. Att de blir 
sedda och att de 
kan känna att vi 
förstår. Man får 
en bild av vad som 
finns och vad man 
kan göra” 
Projektmedarbetare
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Av samtliga som deltar i Finsam-insatser i landet 
dominerar ekonomiskt bistånd bland offentlig 
försörjning och är vanligare bland män än 
kvinnor. Totalt har 34 procent av deltagarna 
ekonomiskt bistånd i någon grad vid start,       

30 procent av kvinnorna och 38 procent av män-
nen. I MIA-projektet är det alltså fler deltagare 
som har ekonomiskt bistånd som offentlig för-
sörjning än i Finsam-insatser i stort 20. 

20 Försäkringskassan. Redovisning enligt regleringsbrevet år 2017 – Uppföljning av samordningsförbundets insatser.  
Diarienr 013742-2017.

Andel från vem som deltagarna remitterats från april 2017-mars 2018. 
Deltagare där vi saknar uppgift kring kön ingår i gruppen samtliga

Andel inskrivna deltagares tid med offentlig försörjning
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Majoriteten av deltagarna i MIA-projektet har haft 
offentlig försörjning under flera år när de remitterades 
till projektet. Vid jämförelse med Finsam-insatser 
nationellt har en större andel MIA-projektets delt-
agare haft offentlig försörjning under längre tid. 
En tredjedel av deltagarna i MIA har haft offentlig 
försörjning i minst 6 år och det är vanligare bland 
kvinnorna än männen. Motsvarande grupp utgör en 
sjättedel av deltagarna i den nationella jämförelsen. 
Vi ser också att det är kvinnorna som har haft offent-
lig försörjning under längre tid i högre utsträckning 
än männen. 

Det finns också deltagare som uppger att de saknar 
offentlig försörjning när de remitteras till MIA-pro-
jektet. Många av dessa deltagare kan antas tillhöra en 
grupp som utan samordningsförbunden inte skulle 
fått ta del av samordnade insatser. Ungefär hälften 
av dessa är under 30 år vilket gör att avsaknad av 
offentlig försörjning inte enbart kan förklaras genom 
att de är unga och inte hunnit kvalificera sig för sjuk-
förmåner och A-kassa.

Resultat för avslutade deltagare
Utifrån MIA-projektets måluppfyllelse för hur många 
av våra deltagare som ska nå arbete och studier samt 
kunna ta del av ordinarie myndigheter arbetslivsin-
riktade insatser har vi fortfarande en bit kvar. Drygt 
20 procent av det första årets deltagare arbetar eller 
studerar efter att de har avslutats i projektet. Det är 
28 procent av deltagarna som får fortsatta arbetslivs-
inriktade insatser via ordinarie myndigheter. Hittills
är det är nominellt fler män, 24 personer, som avslut-
ats till arbete än kvinnor, 15 personer. Detta trots att 
det är fler kvinnor som deltar i projektet som helhet. 
Kvinnorna avslutas i större utsträckning till sjukdom. 
Det definieras av att man i nuläget inte kan delta 
i rehabilitering mot arbete eller studier på grund 
av ohälsa.

Vi ser också könsskillnader i anställningarnas om-
fattning. Männen avslutas i större utsträckning till 
heltidsarbeten. Det är 62 procent av männen, mot-
svarar 16 män, som arbetar heltid vid avslut till skill-
nad från 21 procent av kvinnorna, vilket innebär fyra 
kvinnor. Då det än så länge rör sig om mycket små 
volymer kan inte några större slutsatser dras kring 
dessa skillnader. Det blir viktigt för MIA-projektet 
att följa könsskillnaderna och fortsätta arbeta för att 
utjämna dessa.
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En studie som Arbetsförmedlingen genomfört 
synliggör skillnader i hur förmedlingsverksam-
heten och insatser erbjuds kvinnor respektive 
män. Det visar sig att män får ta del av arbets-
nära 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 kvinnor. Män 
träffar även arbetsförmedlare tidigare i arbet-
slöshetsperioden än kvinnor. Manliga och kvinn-
liga arbetssökande får även olika abetsmarknads-
politiska bedömningar. Manliga arbetssökande, 
särskilt inom etableringsuppdraget, bedöms i 
högre utsträckning vara redo för arbete eller 

utbildning än kvinnliga, vilket ökar sannolikheten 
att få en arbetsnära insats. Studien visar även att 
möten med arbetsförmedlare tidigt i arbetslöshets-
perioden och möten med samma arbetsförmedlare 
ökar sannolikheten att få en insats22. Även om 
MIA-projektet ännu har för få avslutade deltagare 
för att kunna dra några större slutsatser kring orsak-
erna till att det är skillnader mellan könen så kan 
man anta att projektets insatser följer ungefär sam-
ma mönster som andra arbetslivsinriktade insatser.

Det är en hög andel av de som går till arbete och 
studier som är under trettio år. De motsvarar 34 
personer (62 procent) av de 55 deltagare som har 
avslutats till arbete och studier. I bilden nedan ser 
vi hur åldersfördelningen ser ut.

Remittenter för de som avslutats till arbete eller studier

Arbetsförmedlingen 

Försäkringskassan 

Kommunen 

Vården 

Övrigt 

15 st

18 st

12 st

8 st2 st

22 Arbetsförmedlingen (2018). Hur skapar vi en mer jämställd arbetsmarknadsetablering? En studie av Arbetsförmedlingens 
förmedlingsverksamhet och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv. Working Paper 2018:2. Arbetsförmedlingen, Stockholm
23 Myndighetsövergripande team bestående av handläggarrepresentanter från samordningsförbundens medlemmar. Dessa 
beskrivs närmare i nästa avsnitt.
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Som tidigare nämnts utgår samtliga insatser, 
arbetssätt och metoder i MIA-projektet från att 
de är individorienterade. Förutom metoderna 
Supported Employment, Case Management och 

Bostonmodellen kan nedanstående arbetssätt och 
aktiviteter nämnas. I flera av delprojekten finns 
det samverkansteam23 som ingång till insatserna.

Vad har deltagarna fått för stöd?

Antal deltagare per insats i MIA-projektet

(En deltagare kan ha tagit del av flera insatser och därmed vara representerad i tabellen flera gånger.)

24 Sweco (2016) Slutrapport uppdrag Resursrådet 2015-2016.
25 Uppsala Universitet (2017) Rådgivande teamet. Ett projekt från Samordningsförbudet Södra Roslagen.
26 Begreppet är hämtat från Känsla av sammanhang, Aron Antonovsky Hälsans Mysterium, 2005.

Samverkansteam
Tre av delprojekten har samverkansteam som 
ingång för deltagarna, MIA Södra Roslagen, MIA 
VärNa och MIA Östra Södertörn. Ett sätt att se 
på de myndighetsövergripande teamens uppdrag 
är att de fungerar som en aktör som ska reducera 
glappen mellan myndigheter och ett annat sätt 
att se på uppdraget är att de kliver in där det har 
uppstått glapp mellan myndigheter.

Samtliga team utgår från en intresseanmälan eller 
inremittering från deltagare, ordinarie handlägg-
are eller myndighet och teamet inhämtar relevant 
information från respektive myndighets system. 
I samtliga team samverkar Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och kommun/-er och teamet. 
Det är alltid ordinarie handläggare som ansvarar 
för ärendet även under den tid som deltagaren är 
med i projektet.

I Swecos utvärdering av det myndighetsövergri-
pande teamet “Resursrådet” i Östra Södertörn24, 
framkommer det att Resursrådet har inneburit en 

förbättrad samverkan mellan myndigheterna. 
Vinsterna är tydligast på organisationsnivå. En 
framgångsfaktor som lyfts är att de tillvaratar 
olika typer av resurser i samhället. För deltagarna 
är det en vinst att ha begränsade kontaktytor 
mellan myndigheterna samt att det ger trygghet 
för deltagarna att ha kontroll och vara insatta i sin 
planering. Liknande resultat visar en utvärder-
ing av Samordningsförbundet Södra Roslagen 
“Rådgivande teamet”, som genomfördes av 
Uppsala universitet25.

Kurser - mobiliserande gruppaktiviteter
Tre delprojekt, MIA VärNa, MIA Södra Ro-
slagen och MIA Östra Södertörn, har erbjudit 
motiverande/rehabiliterande kurser till sina 
deltagare. Syftet med kurserna har varit att 
stödja deltagaren att påbörja ett förändringsar-
bete, få ökad motivation, samt att identifiera 
utmaningar, för att kunna ta ett steg närmare 
arbetsmarknaden. De kurser som genomförts, 
har alla ett avstamp i teorier och metoder som är 
baserade på KASAM26, Motiverande samtal samt 
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KBT. Kurserna har varit mellan 10-13 veckor långa. 
Alla kurserna har kursmoment med inriktning på 
livsstil och hälsa samt stresshantering. I dessa kurser 
har det ingått moment med karriärplanering och att 
skapa handlingsplaner för att ta deltagaren ett steg 
på vägen för att få ett arbete. Alla kurserna har haft 
studiebesök på arbetsplatser, samt besök av studie- 
och yrkesvägledare. I MIA VärNa samt MIA Östra 
Södertörn har det även ingått skapande verksamheter 
i kursmomenten.

Arbetsträning
Våra deltagare har i hög utsträckning deltagit i 
arbetsträning redan under det första året. 277 
personer har fått möjlighet till arbetsträning tack 
vare MIA-projektet. Det är 40 procent av kvin-
norna och 34 procent av männen har arbetstränat 
under det första året i MIA. Även om det varit 
en större andel kvinnor som arbetstränat så har 
männen fler timmar i snitt i sin arbetsträning.

Antal deltagare som deltagit i arbetsträning

Kvinnor

Män

Samtliga

Arbetsträning         Arbetsträning ASF              Totalt

Antal närvarotimmar i arbetsträning för pågående deltagare

Antal timmar i snitt i arbetsträning för de deltagare som avslutats

Männen har avsevärt fler närvarotimmar i arbet-
sträning. Skillnaden är signifikant på 5 procent 
signifikansnivå, det vill säga att man med 95 pro-
cents säkerhet kan säga att det inte är ett resultat av 
slumpen. Viktigt att känna till är att deltagare med 
färre än fem närvarotimmar eller enstaka deltagare 
med extremt många timmar har tagits bort i denna 
jämförelse. Det innebär att beräkningen av närvaro-
timmar baseras på 166 deltagare.

Det finns en tydlig könsskillnad avseende arbets-
träningens omfattning även bland avslutade 
deltagare. Här är dock skillnaden mellan 
gruppernas storlek något som måste beaktas. 
Antalet män är 21 stycken och antalet kvinnor 
är 40. Också denna skillnad är signifikant, vilket 
den inte hade varit om skillnaden i gruppstorlek 
varit för stor.

MEDELVÄRDE MEDIAN

MEDELVÄRDE MEDIAN
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Kvinnor

Män

Samtliga

För att se att det inte handlar om att de med fler 
timmar har varit inskrivna en längre period i 
MIA-projektet kontrollerades detta statistiskt. 
Männen har generellt sett inte varit inskrivna i 
projektet längre än kvinnorna. Slutsatsen är alltså 
att männens arbetsträning omfattar fler timmar men 
inte längre perioder. Skillnaden i tid mellan män 
och kvinnor är något vi kommer fortsätta följa och 
undersöka närmare.

Arbetsträning på arbetsintegrerande 
sociala företag
Samarbetet med de arbetsintegrerande sociala företa-
gen (ASF) i Stockholms län har lett till att 159 per-
soner har erbjudits arbetsträning på ett ASF. För att 
få till stånd detta samarbete har delprojekten valt lite 
olika metoder för att upphandla dessa tjänster. MIA 
Östra Södertörn var först ut och genomförde upphan-
dlingen genom LOV, Lag om valfrihet. Förfrågn-
ingsunderlag för upphandling av tjänsten har arbetats 
fram i samarbete mellan flera av delprojekten och 
kommunernas upphandlingsavdelningar och kunde 
sedan användas som förlaga till flera delprojekt. MIA 
Botkyrka Huddinge Salem samt MIA Södra Rosla-
gen genomförde upphandlingen enligt LOU, Lag om 
offentlig upphandling, med reserverade kontrakt. 

MIA Södertälje valde en bredare upphandling enligt 
LOU då det saknades tillräckligt med leverantörer i 
Södertälje. När rapporten skrivs har MIA-projektet 
18 avtal om arbetsträning för våra deltagare med 
totalt 16 ASF i Stockholms län. 

Arbetsträningen innebär att:
• Klargöra förutsättningar för att nå egenförsörjning 
genom arbete, på arbetsplatsen eller på annat håll
• Arbetsträningsplatser med rehabiliterande inslag
• Arbetsuppgifterna ska anpassas för deltagarens 
förutsättningar
• Ge ett säkrare underlag för fortsatt planering mot 
ett arbete
• Deltagaren ska successivt ta en mer aktiv del i 
verksamheten
• Ändamålsenliga rehabiliteringsinsatser ska syfta till 
att stärka individen
• Tillgång till stöd och handledning

”Jag har fått
möjlighet att arbets-
träna, lärt mig mycket
och fått ökad motiva-
tion. Trodde tidigare 
att jag kanske inte 
skulle kunna arbeta” 
Deltagare
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Arbetet med att förbereda MIA Botkyrka 
Huddinge Salem startade redan senhösten 
2015 med en lokal arbetsgrupp bestående 
av representanter från alla medlemsparter. 
Samordningsförbundet och dess medlemmar 
såg en möjlighet att tillsammans med andra 
förbund och med stöd av ESF-medel utveckla 
sin verksamhet.

Fler insatser till fler målgrupper
Samordningsförbundet hade tidigare framgångs-
rikt finansierat och stöttat utvecklingen av 
samordnat stöd utifrån Supported employ-
ment-metodiken för avgränsade målgrupper 
med psykiiska funktionsnedsättningar. Dessa 
erfarenheter ville man nu omsätta i verksamhet 
riktad till en bredare målgrupp. Även metoden 
Case Management som prövats i t.ex. Effektut-
värderingen27 ville man fortsätta sprida till nya 
målgrupper.

Idag har MIA Botkyrka Huddinge Salem anpas-
sat metoderna efter varje deltagares individuella 
behov. Utbyte av erfarenheter och kunskap mellan 
parterna och samordningsförbunden är igång. 
Överlämningar från en insats till nästa fungerar 
bättre. Man har fått struktur och startat en bra 
dialog över gränserna. Avtal har tecknats med ett 
antal arbetsintegrerande sociala företag (ASF) som 
erbjuder arbetsträning för deltagarna i MIA-pro-
jektet. Samarbetet med ASF behöver dock fortsätta 
utvecklas då den här typen av strukturerat samar-
bete är nytt för såväl samordningsförbundet som 
finansierade insatser.

Vår förhoppning är att MIA-projektet ska bidra 
till att vi lokalt (tre kommuner, två statliga myn-
digheter och landstingets Hälso- och Sjukvård) ska 
bli ännu bättre på att möta behovet av samordnad 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Tillsammans 
stärker vi vår kompetens och förutsättningar att 
samverka!

MIA Botkyrka Huddinge Salem

27 Försäkringskassan (2017). Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning. Socialförsäkringsrapport 2017:5.
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Beskrivning av delprojektet
Delprojektet MIA Botkyrka Huddinge Salem har 
valt att arbeta med de evidensbaserade metod-
erna Supported Employment (SE) och Case 
management (CM). SE-handledarna är erfarna 
handledare med Supported Employment-kom-
petens från både kommun och Arbetsförmedlin-
gen. Inremittering sker via intresseanmälan till 
MIA-projektet. Deltagare i MIA Botkyrka Hud-
dinge Salem tilldelas först en SE-handledare. Om 
deltagaren har ett större behov av samordning så 
kopplas en Case manager till deltagaren. MIA 
Botkyrka Huddinge Salem har ett nära samarbete 
med ordinarie verksamhet med särskilt utsedda 
kontaktpersoner som man kan vända sig till.

Delprojektet arbetar aktivt med metodarbetet 
inom ramen för SE och följer upp flödet mel-
lan deltagarnas faser (kartläggning, akvirering, 
arbetsträning, uppföljande stöd) varje månad. 
Intresset för delprojektet har varit stort och under 
en längre tid har det funnits en kö till insatserna.

Resultaten från indikatorenkäten visar bland 
annat att deltagarna i hög utsträckning känner 
att personalen tar tillvara på deras erfarenheter, 
kunskaper och synpunkter. De känner att det 
stöd det får är till stor nytta för dem, får ta den 
tid de behöver och att de är med och bestämmer 
hur stödet ska vara utformat. MIA Botkyrka 
Huddinge Salem har en hög svarsfrekvens på till-
frågade deltagare och har samlat in 109 pågående 
enkäter och 42 avslutsenkäter mellan september 
2017 och april 2018.

Metodutveckling
MIA Botkyrka Huddinge Salem har haft ett ut-
vecklingsarbete om hur MIA-projektet ska förhålla 
sig till det förstärkta samarbetet. Det är delpro-
jektets problembeskrivning som ligger till grund 
för en regional överenskommelse som togs fram 
i MIA-projektet. Arbetet med hur de ska arbeta 
lokalt med överenskommelsen har sedan konk-
retiserats och förankrats hos parterna under första 
tertialet 2018.

I samarbete med förbundets ASF-strateg har upp-
handling av arbetsträningsplatser genomförts av 
Botkyrka kommun för MIA-projektet. Upphan-
dlingen genomfördes genom reserverade kontrakt. 
Fem ASF har under det första året tecknat avtal 
med MIA Botkyrka Huddinge Salem.

MIA Botkyrka Huddinge Salem har tagit fram en 
arbetsprocess för hur SE-handledare och case man-
agers ska samarbeta kring individerna som använts 
under det första projektåret.  
Under hösten 2018 kommer processen att ses över 
och utvecklas vidare.

Då metoden CM är ny i Samordningsförbundet 
Botkyrka Huddinge Salem finns ett stort lokalt 
intresse för att följa upp den. Medarbetare, del-
tagare och projektets utredare tog fram en enkät 
som delas ut till deltagaren när samarbetet med 
case managern avslutas.

Arbetsförmedlingen 

Försäkringskassan 

Kommunen 

Vården 

Övrigt 

27% 

6%

38%

24%

5%

Deltagare per remitterande part
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Utmaningar
Några av de utmaningar som identifierats i delprojek-
tet vid utvärderingsworkshops i april 2018:

• Hur man kan hitta framgång i att samarbeta mellan 
CM och SE? Titta närmare på om vi på ett mer effek-
tivt sätt kan nyttja våra kompetenser och kunskaper 
genom fördelning av var någonstans i processen man 
göra sina insatser.
• Samverkan fungerar väldigt individuellt beroende på 
myndighet, enskild handläggare och deras prioritering. 
Många gånger handlar det om handläggarnas arbets-
situation, de vill göra det bästa för deltagarna men det 
finns ingen tid. Viktig fråga att ta tag i på projektnivå 
hur vi kan få ihop det. Vad har vi för verktyg?
• Avslut och länka vidare borde vi lägga mer tid på 
och utveckla. Fungerar om vi har myn-
digheterna med oss i strukturer, nätverk och insatser 
vid avslut för att tiden i MIA inte ska vara bortkastad 
och vi inte får till den stadiga länken till nästa steg.
• Fortsätta skriva avvikelserapport och föra vidare till 
styrgrupp. Dialog med projektledning, chefer och 
styrgrupper. Det är viktigt att alla har en gemensam 
syn på hur vi ska arbeta och att MIA är känt hos 
samverkansparter.

”Förståelse för att 
en funktions-
nedsättning inte 
behöver påverka 
ens kompetens och 
att det finns fler 
sätt än de stereo-
typa arbetsmod-
ellerna man kan 
jobba efter och då 
kunna bidra lika 
mycket eller till och 
med mer än andra 
på en arbetsplats.”
Deltagare
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I Samordningsförbundet Stockholm stad 
fanns ett beslut om att ge stöd till ett Case 
management-projekt där personer med 
psykisk ohälsa/funktionsnedsättning skulle 
erbjudas individuella insatser. Målet med 
projektet var att ge människor som står 
särskilt långt från arbetsmarknaden rätt stöd 
för att kunna börja arbeta eller studera.

Fler insatser behövs i Stockholm
MIA-projektet var en perfekt plattform för ut-
veckling och lärande av en beprövad metod. Idag 
är arbetet igång. Förutom Case management, har 
en liknande en insats riktad till personer med 
diagnosen narkolepsi startat.
Under det första året har man kunnat se ett stort 
behov av fler insatser än de som ryms inom Case 
management. Potentiella deltagare behöver stöd 
inom många områden, vilket kräver fler förreha-
biliterande insatser. Delprojektet har gett stöd i 
processen att starta fler insatser inom ramen för 
MIA Stockholm stad. Fokus ligger nu på att få 
parterna att se hur samordningsförbundet är en 

del av samverkanskedjan, inte en femte part. Men 
även på att insatserna i MIA-projektet inte ersätter 
de ordinarie insatserna. Parterna har samma ans-
var som vanligt gentemot deltagarna, men projek-
tet bidrar till att skapa bättre samverkan mellan 
parter, myndigheter och deltagare.

Beskrivning av delprojektet
MIA Stockholm arbetar med metoden Case 
management som rehabiliteringsinsats för personer 
med nedsatt arbetsförmåga. Insatsen utgick från 
tidigare forskningsstudie Effektutvärdering för 
unga med aktivitetsersättning, som drevs som ett 
regeringsuppdrag mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Genom Samordningsförbundet 
Stockholm stad fick Arbetsmarknadsförvaltningen 
möjlighet att även pröva metoden hos sin mål-
grupp på Jobbtorg Stockholm. I MIA Stockholm 
är 60 procent av deltagarna under 30 år. Priorit-
erad målgrupp är oavsett inremitterande part, är 
personer med psykisk ohälsa/psykisk funktions-
nedsättning.

MIA Stockholms stad
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”Min upplevelse 
har varit mycket 
positiv och jag är 
otroligt tacksam 
för att få ha tagit 
del av projektet 
och fått den hjälp 
jag har fått. Jag 
är även tacksam 
för den fina kon-
takt jag fick med 
min case manager 
som alltid har ställt 
upp.”
Deltagare
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Resultaten från indikatorenkäten visar bland 
annat att deltagarna i hög utsträckning känner 
att personalen tar tillvara på deras erfarenheter, 
kunskaper och synpunkter. De känner att det 
stöd det får är till stor nytta för dem, får ta den 
tid de behöver och att de är med och bestämmer 
hur stödet ska vara utformat.

Metodutveckling
Utöver deltagarna från kommunen och 
Försäkringskassan så har mottagningen för 
narkolepsi vid Karolinska sjukhuset inlett ett 
samarbete med MIA Stockholm stad för att 
erbjuda stöd från en case manager för deras 
patienter från våren 2018.

Uppdraget att utveckla samarbetet med arbets-
integrerande sociala företag är en av förbundet 
prioriterad insats från styrelsen. Förbundet har 
anställt en utvecklingsledare för ASF som arbetar 
för att främja parternas samarbete med ASF och 
undersöker vem av parterna i MIA Stockholm 
stad som kan upphandla arbetsträningsplatser.

MIA Stockholm stad har bidragit till att syn-
liggöra behoven av arbetsförberedande insatser. 
MIA Stockholms stad tar från april 2018 över 68 
deltagare från MIA Östra Södertörn och kommer 
därmed att utöka delprojektet. 

Utmaningar
Några av de utmaningar som identifierats i del-
projektet vid utvärderingsworkshops i april 2018:

• Utbildning av remittenter. Vara tydliga med 
vad vi kan uppnå under den tilltänkta tiden. 

Tydliggöra vad jag som case manager kan hjälpa 
till med för att få samarbetet att fungera.
• I högre utsträckning vara sammankallande när 
det är svårt att få saker att hända istället för att 
invänta. Vara tillgänglig för samarbetsparters och 
ha respekt för andras beslutsområde.
• Att hitta ännu mer anpassade arbetsplatser och 
studieplatser. Vi ser att personen har de målen men 
att det inte finns i samhället. Att vi påtalar det och 
kanske ser till att det kan skapas.

Arbetsförmedlingen 

Försäkringskassan 

Kommunen 

27% 

38%

Deltagare per remitterande part

42%

17%

42%
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När MIA-projektet startade i Södertälje fanns 
en grupp människor som varit sjukskrivna 
eller arbetslösa en längre tid, men ingen 
direkt plan för hur de skulle kunna ta steg på 
väg mot att börja arbeta eller studera.

Hängrännor mellan stuprören
När MIA-projektet startade i Södertälje fanns 
en grupp människor som varit sjukskrivna eller 
arbetslösa en längre tid, men ingen direkt plan för 
hur de skulle kunna ta steg på väg mot att börja 
arbeta eller studera.

Vissa i målgruppen fanns hos Arbetsförmed-
lingen, andra hos Försäkringskassan. En del 
hade kontakt med kommunen eller vården. De 
flesta hade ärenden hos flera myndigheter samti-
digt. Det fanns ett starkt behov av att skapa ett 
samarbete för att se till att ingen hamnade mellan 
stolarna i sina kontakter med myndigheterna.

MIA-projektet i Södertälje har fångat upp mål-
grupperna och skapat en struktur för att kartlägga 
deras olika livsområden. Vad kan vara hinder för 
att komma vidare? Det unika för delprojektet är 
man arbetar med Bostonmodellen, som innehåller 
evidensbaserade metoder för rehabilitering.

Bostonmodellen är en plattform för att utforska 
deltagarnas resurser och förutsättningar. Målet är 
att deltagaren ska öka sin livskvalitet och ibland 
kan insatsen ske i form av boendestöd eller ar-
betsträning. Andra gånger är det rätt vård och 
behandling som krävs.

Under MIA-projektets första år har delprojektet i 
Södertälje erfarit hur mycket som går att förbättra 
genom att ge människor rätt stöd.

MIA Södertälje
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Fokus framåt är att få samverkan mellan 
parterna och att våga spränga stuprören
MIA-projektet vill bygga hängrännor mellan 
myndigheterna. En utmaning är att skapa bättre 
flyt i överlämningarna till Arbetsförmedlingen så 
att de lättare kan skriva in deltagare som är klara 
i MIA-projektet och därmed fått bra insatser av 
förrehabilitering.

Beskrivning av delprojektet
Inom MIA Södertälje prövas Bostonmodellen 
som utgår ifrån ett återhämtningsperspektiv 
(återhämtning av livsroller). Rehabiliterings-
processens rubriker är vilja-välja-skaffa och 
behålla. Modellen prövas nu på en bredare 
målgrupp än vad den är tänkt för. Inom MIA 
Södertälje arbetas främst med de första faserna 
som innebär att bedöma och utveckla beredskap 
till förändring.

Upphandlingen av arbetsförberedande/förrehab-
iliterande arbetsträning slutfördes i samarbete 
med kommunens upphandlingsorganisation, 
Tälje inköp, i början av 2018 och avtal tecknades 
med åtta aktörer, varav fyra är arbetsintegrerande 
sociala företag. Tillsammans med MIA Söder-
täljes arbetsterapeut kan en funktions- och/eller 
aktivitetsbedömning genomföras under arbets-
träningen i en reell miljö.

Metodarbetet kom igång senare än väntat på 
grund av försenad upphandling men nu har ar-
betsprocessen för Bostonmetoden i MIA utveck-
lats tillsammans med det upphandlade metod-
stödet. Vid studiebesök hos Lidingö stad fick 
MIA-projektet tillgång till deras utvecklade ”spel” 

för att utforska och bedöma beredskap, vilket 
används inom delprojektet. MIA i Södertälje har 
tagit fram en tavla där man visualiserar deltagarnas 
förflyttning mellan Bostonmodellens olika faser. 
Inflödet till projektet var initialt mycket högt och 
en kö till insatserna bildades tidigt.

Resultaten från indikatorenkäten visar bland 
annat att deltagarna i hög utsträckning känner 
att personalen tar tillvara på deras erfarenheter, 
kunskaper och synpunkter. De känner att det stöd 
det får är till stor nytta för dem, får ta den tid de 
behöver och att de är med och bestämmer hur 
stödet ska vara utformat

Metodutveckling
MIA Södertälje har under första året kontinuerligt 
utvecklat och anpassat processer, arbetssätt, rutiner 
och mallar utifrån Bostonmodellen – en psykia-
trisk modell för rehabilitering och återhämtning av 
livsroller. Inom den mer övergripande Boston-
modellen arbetar de främst med ”förrehabilitering” 
där vi utforskar, bedömer och utvecklar beredskap 
till en förändring där arbete och/eller studier ingår. 
När personen är redo för arbetslivsinriktad rehab-
ilitering eller arbete sker en mjuk övergång till 
Arbetsförmedlingen genom de två arbetsförmed-
lare som finns i projektgruppen. Deltagarna kan, 
förutom ordinarie utbud inom Arbetsförmed-
lingen, också ta del av insatsen IPS genom 
Enheten för Arbetsrehabilitering (EFA).

Vid samordningsbehov/myndighetssamverkan 
sker samordning genom CM/problemlösning, 
vilket i de allra flesta fall är både komplext och 
tidskrävande.

Arbetsförmedlingen 

Försäkringskassan 

Kommunen 

Vården 

Övrigt 

22% 

2% 5%

68%

4%

Deltagare per remitterande part
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Den nya processen, som bygger på första årets erfaren-
heter, tas i bruk den 1 april 2018 och ska implement-
eras och följas upp löpande under kommande år. Även 
tillsammans med metodstödet.

Utmaningar
Några av de utmaningar som bland annat identifierats 
i delprojektet vid utvärderingsworkshops i april 2018:

• Tydliggöra gränssnittet mellan MIA-projektet och 
ordinarie verksamhet. Vad börjar och slutar MIA och 
vad är de ordinarie aktörernas uppdrag?
• Utveckla klientarbetet avseende att prata mål och 
framtid tidigare än vad vi har gjort hittills. Att fokus-
era på att det här är mobilisering inför arbete.
• Att utveckla och bredda samverkan med samtliga 
medverkande parter. Någon form av utökade befog-
enheter för att se hur metodiken Boston fungerar för 
individen. Projektet borde i högre utsträckning vara 
ett samverkansforum och ge utökade möjligheter hos 
de samarbetspartners som vi har. Hur ska vi få till en 
ny metod?  
Vi måste våga pröva något nytt. Kan vi få det 
mandatet?
• Tydligare struktur för möten och arbetssätt med 
samverkanspartner. Ha tid att planera från början och 
inte bara stämma av vad som ska göras. Erfarna och 
bra handläggare från myndigheterna. Planeringen 
borde mynna ut i en överenskommelse.
• Implementering av metod och material på ett mer 
grundläggande sätt. Informera andra myndigheter om 
vad Boston innebär.
• Utveckla samarbetet med ASF. Större möjlighet till 
placeringar, både i antal och variation.

”Framförallt min 
motivation till 
personlig utveck-
ling. En djupare 
förståelse för 
träning och hur jag 
själv kan förändra 
olika aspekter av 
mitt liv genom att 
börja på en lagom 
nivå för att sedan 
arbeta därifrån.” 
Deltagare
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När MIA-projektet startade fanns det redan 
en myndighetsövergripande plattform - ett 
rådgivande team. Det var en modell där 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Landstinget samt kommunerna Täby och 
Österåker - erbjöd handläggare och deltagare 
rådgivning. Upplägget var en samverkans-
modell i samklang med MIA-projektets 
grundidé, men utan insatser.

Södra Roslagen hade ett pilotprojekt
Delprojektet hade därmed en struktur och kunde 
utan svårighet koppla på insatser som utbildning, 
arbetsträning och individuellt anpassade stödin-
satser, som de projektgemensamma metoderna 
Case management (CM), Supported employment 
(SE) och Individual placement and support (IPS).

Delprojektet utmärker sig genom att deltagaren 
alltid är med vid inremitteringsmöten där teamet 

och ordinarie handläggare samlas. Diskussioner 
om vilken insats som passar bäst sker gemensamt. 
Alla beslut tas i teamet där deltagaren står in 
centrum.

Så här långt har Södra Roslagen, parallellt med 
MIA-projektets rådgivande team, hittat nya 
samverkansformer. Det finns embryon till många 
olika långsiktiga samverkansformer. En utmaning 
i projektet är att hitta fler arbetsträningsplatser.

Beskrivning av delprojektet
MIA Södra Roslagen har två samverkansteam som 
ingång till delprojektet, ett i vardera kommun. 
MIA-rådgivande teamet28 är en myndighetsöver-
gripande struktur mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, vården och kommunerna Täby 
och Österåker. Inremittering av deltagare till 
teamet som gör en team-gemensam kart-
läggning av deltagarens behov. I samråd med 

MIA Södra Roslagen Täby och Österåker

28 Samverkansteamet består av en representant från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunernas försörjningsstöd, LSS och 
i Täby, med representation från Prima/Praktikertjänst Vuxenpsykiatri.
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Handläggare:  
-Vet du vad det här 
är för möte?  
Deltagare:  
- Ja, att ni är typ 
Avengers (super-
hjältar) om man 
vill ha jobb”
Deltagare
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ordinarie handläggare och deltagare beslutar 
teamet om en lämplig insats som kan erbju-
das deltagaren. Prioriterad målgrupp är yngre 
personer i åldern 16-35 år (med en funktions-
variation) och/eller en komplex situation. 
Projektets fokus är unga vuxna men hittills 
under det första året har deltagarna varit rela-
tivt äldre, troligtvis beroende på att det är den 
grupp som ”står längst fram i kön” det vill 
säga det är personer som inte fått ta del av/
kunnat ta del av andra insatser. Delprojektets 
bedömning är att detta kommer att korrigeras 
över tid.

Deltagarna i MIA Södra Roslagen uppger 
bland annat i indikatorenkäten (pågående) att 
de i hög utsträckning upplever att stödet är 
till stor nytta för dem och att personalen tar 
tillvara på deras erfarenheter, kunskaper och 
synpunkter.

Metodutveckling
En framgångsfaktor i MIA Södra Roslagen 
har varit att samverkansteamet, MIA-råd-
givande teamet har utvecklats starkt under 
det första projektåret. Strukturerna för teamet 
sattes redan innan analys- och planeringsfasen 
vilket innebar att de kunde komma igång 
snabbt med inflöde av deltagare. Teamets 
sammansättning av kompetenser har varit en 
viktig del. I det ena teamet ingår även medar-
betare från psykiatrin, vilket innebär ett sär-
skilt starkt stöd. En annan positiv reflektion 

från delprojektet är styrkan med att deltagaren 
deltar i inremitteringsmötet med MIA-råd-
givande teamet.
En mycket efterfrågad insats har varit arbets-
träning på arbetsintegrerande sociala företag. 
Initialt tecknades avtal med tre ASF. MIA 
Södra Roslagen har haft 28 deltagare i arbets-
träning, vilket motsvarar 47 procent av deras 
deltagare.

Utmaningar
Några av de utmaningar som identifierats i 
delprojektet vid utvärderingsworkshops i april 
2018:

• Vi skulle behöva fler insatser och arbet-
sträningsplatser, inklusive fler ASF-platser med 
större bredd (olika branscher).
• Utveckling av avstämningsmötena. ASF 
skulle kunna medverka och bidra med sin 
kunskap om individen.
• När man slutar i MIA, eller går till annat 
ASF bör vi utveckla en ”brygga”, en mjuk 
övergång.
• Ha en bra backup så alla parter är repre-
senterade i det rådgivande teamet. Det måste 
finnas kompetenta, välinformerade ersättare.
• Förankringen i myndigheterna/kommunen 
är viktig och behöver utvecklas.
• På ett tydligare sätt belysa att det är olika 
möjligheter för individer som bor i olika kom-
muner.

Deltagare per remitterande part

Arbetsförmedlingen 

Försäkringskassan 

Kommunen 

Vården 

Övrigt 

23% 

5%

38%

5%

28% 
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MIA VärNa startade med att en nyanställd 
projektledare tillsammans med Samordnings-
förbundet VärNas förbundschef träffade alla 
parter. Vad ville Försäkringskassan, Arbets-
förmedlingen och kommunerna få ut av 
MIA-projektet? Svaren blev den avstämnings-
rapport som ligger till grund för delprojektets 
aktiviteter och metoder.

Startade från noll
MIA VärNa startade med att en nyanställd pro-
jektledare tillsammans med Samordningsförbun-
det VärNas förbundschef träffade alla parter. Vad 
ville Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
kommunerna få ut av MIA-projektet? Svaren blev 
den avstämningsrapport som ligger till grund för 
delprojektets aktiviteter och metoder.

Ett år senare finns ett effektivt team på plats. Vär-
Na arbetar med ett Lotsteam, där representanter 
från alla parterna ingår förutom landstinget. En 
av delprojektets metoder är Supported employ-
ment som här utvecklats till gruppverksamhet.

Arbetsträningsplatser är upphandlade. MIA-pro-
jektet har flyttat till större lokaler och blivit full-
taliga i personalgruppen. Under våren anslöt sig 
även en samordnare för arbetsintegrerade sociala 
företag (ASF).

Plattformen är klar. MIA-projektet i VärNa kan 
mobilisera inför arbete på ett smidigt sätt. En 
viktig del i framtiden kommer att vara vidare-
utveckling av Lotsteamet och att etablera ASF. Allt 
för att bli ännu bättre på att erbjuda rätt insatser 
till MIA-projektets målgrupper.

Beskrivning av delprojektet
MIA Värna har ett samverkansteam som ingång 
till delprojektet som utvecklades i samband med 
att MIA-projektet startade. Lotsteamet är en 
myndighetsgemensam struktur mellan Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan och kommuner-
na Nacka och Värmdö. Inremittering av deltagare 
sker av ordinarie handläggare, eller genom egen 
ansökan, till teamet som gör en team-gemensam 
kartläggning av deltagarens behov.

MIA VärNa Värmdö och Nacka
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Deltagarna i VärNa uttrycker bland annat i 
indikatorenkäten att de i hög utsträckning är 
med och bestämmer vilket stöd de ska få, att 
det är till stor nytta för dem och att stödet har 
hjälpt dem att utveckla sätt att hantera 
sin situation.

Metodutveckling
MIA Värna har anlitat ett externt processtöd 
för att genomföra en utvärdering av förbun-
dets delprojekt. Detta har underlättat för 
delprojektet för att synliggöra utvecklingsbe-
hoven samt bidra till förankring av projektet 
hos medlemmarna. Denna process har även 
bidragit till en bättre struktur i projektets 
arbete med den lokala styrgruppen.

Delprojektet testar en utveckling av metoden 
Supported Employment genom att erbjuda 
insatsen som en gruppaktivitet till deltagare. 
Syftet är att se om metoden kan utvecklas och 
effektiviseras som ett sätt att stödja fler delt-
agare. SE-handledningsgruppen består av 2-5 
deltagare som träffas en gång i veckan med 
1-2 handledare. 
Kurstillfällena består av social samvaro och 
olika block som till exempel:

• Identifiering av egenskaper, hos deltagaren
• Vägledning mot möjliga arbetsuppgifter
• Fritidsintressen, aktiviteter, möjligheter
• Kompetenser (ibland CV)
• Intervjuträning

I gruppen diskuteras även hinder, utmanin-
gar, samhällsinformation, om myndigheter 
och andra praktiska frågor. Parallellt med att 
deltagarna är med i gruppverksamheter arbetar 
SE-handledaren med ackvirering av arbetsplatser. 
SE-handledaren ackvirerar arbetsplatser uti-
från vilka möjligheter som identifieras såsom 
förmågor, intressen. Deltagaren deltar i grup-
pen fram till att arbetsträningen påbörjats, 
därefter får den stöd på arbetsplatsen av SE 
handledaren som även stöttar arbetsgivaren vid 
behov.

Samarbetet med arbetsintegrerande sociala 
företag har varit efterfrågat från medlem-
marna. Under hösten anlitades en konsult 
för att arbeta fram en plan för hur förbundet 
ska stimulera starten av fler ASF i Nacka och 
Värmdö. En av rekommendationerna från rap-
porten avser behovet av att rekrytera en ASF 
samordnare, där en person anställdes under 
våren 2018. Upphandlingen av arbetstränings-
platser har också slutförts under våren.

Utmaningar
Några av de utmaningar som identifierats i 
delprojektet vid utvärderingsworkshops i april 
2018:

• Utveckla en egen modell för nätverksmöten. 
MIA VärNa har en projektmedarbetare som 
arbetar som personligt ombud och har en 
omfattande kompetens kring nätverksarbete. 

Arbetsförmedlingen 

Försäkringskassan 

Kommunen 

Vården 

Övrigt 

32% 

9%

12%
42%

5%

Deltagare per remitterande part
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Arbetet med nätverksmöten skulle kunna göra att 
vi kan väva in projektets mål om delaktighet.
• Tydligare avgränsa uppdraget se till att över-
lämningar till ordinarie verksamhet fungerar. 
Många har utvecklats under mobiliseringskursen 
där många har varit redo att ta nästa steg. Viktigt 
att fånga den utvecklingen.
• Se till att mobilisera och anmäla stödbehov. Om 
vi utvecklar en metod för att identifiera vilka stöd 
och insatser som finns och hur vi kan initiera det 
för individerna så borde det ge förutsättningar för 
långsiktigt hållbara insatser.
• Vi behöver ha en dialog med utföraren av 
mobiliseringskurserna och fånga upp utveckling-
sområden.
• Utveckla gruppverksamhet Supported Employ-
ment. Förhålla sig till en vedertagen metod men 
ändå utveckla något eget, ”SE-Light”. Intressant 
att utifrån individen kunna se vad det är för kom-
ponenter i metoden som deltagaren behöver.
• Utveckla Lotsteamet. Exempel på aktuella 
områden; Få med landstinget, hålla motivationen 
uppe från ordinarie handläggare och bli mer flexi-
bla i att möta upp behoven och förutsättningarna 
i den ordinarie verksamheten.

”Jag har fått mer 
styrka i mig själv 
och tack vare 
stödet jag fått från 
handledarna har 
jag börjat tro på 
mig själv mer och 
mer.” 
Deltagare
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Under det första året har MIA Östra Södertörn 
skapat en grund för att arbeta effektivt både 
med metoder och deltagare. Yrkesvägledning 
och Jobbsök har blivit tydligare. Det finns ett 
flöde. Teamet har kompletterats med en 
arbetsförmedlare som sista länken i kedjan.

Grundidén var att skapa ett lärande projekt
MIA Östra Södertörn ville utforska arbetssätt och 
metoder, för att sedan utvärdera och förfina dem. 
Hur skapar vi en bättre överlämning? När och 
hur ska en myndighet ta över från en annan? Hur 
rustar vi deltagarna och stöttar dem vidare till 
nästa steg?

Nu ska MIA Östra Södertörn finslipa detaljerna. 
Man ska titta på flödena och öka kunskapen om 
insatserna och de målgrupper som inkluderas i 
MIA-projektet.

Beskrivning av delprojektet
MIA Östra Södertörn består av flera insatser som 
kan erbjudas till deltagarna utifrån en rehabiliter-
ingskedja bestående av individuellt stöd, grupp-
insatser samt arbetsträning på ASF. Ingången till 
projektet sker genom ett samverkansteam i respek-
tive kommun och delprojektet samlar de kompe-
tenser och stöd runt deltagaren utifrån behov. Steg 
för steg, på ett sätt så att det passar deltagaren. 

Delprojektet är det största i MIA-projektet och 
står också för flest antal avslutade deltagare. MIA 
Östra Södertörn har från april 2018 lämnat ifrån 
sig 68 deltagarplatser med tillhörande budget till 
MIA Stockholm stad. Det nya deltagarantalet är 
647 personer.

Resultaten från indikatorenkäten visar bland 
annat att deltagarna i hög utsträckning känner att 

MIA Östra Södertörn Haninge, Nynäshamn & Tyresö
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personalen tar tillvara på deras erfarenheter, kun-
skaper och synpunkter. De känner att det stödet 
får ta den tid de behöver och att de är med och 
bestämmer hur stödet ska vara utformat och att 
det har hjälpt dem att utveckla sätt att hantera sin 
situation. Stationen och Case manager är vanliga 
svar på fritextfrågan kring vilka aktiviteter de 
haft störst nytta av i MIA-projektet.

Metodutveckling
MIA Östra Södertörn har arbetat med att finna 
former för flöden mellan insatserna och i över-
gångar till ordinarie insatser.

MIA Östra Södertörn har lång erfarenhet av att 
samarbeta med ASF kring målgruppen. Del-
projektet var tidigt igång med upphandling av 
arbetsträningsplatser utifrån Lagen om valfri-
hetssystem (LOV) och insatsen har varit mycket 
uppskattad av parterna.
MIA Östra Södertörn har under det första pro-
jektåret genomfört olika workshops för samtliga 
projektpersonal med teman som exempelvis 
normkritiskt förhållningsätt och våld i nära 
relationer.

Utmaningar
Några av de utmaningar som identifierats i del-
projektet vid utvärderingsworkshops i april 2018:

• Önskemål om att utveckla flödestänket i insat-
skedjan så att deltagaren kan ha parallella insatser 
vid behov och att det kan ske en överlappning 
när man går över till nästa insats. Lita på varan-
dras bedömningar och få till bra övergångar. Det 
uttrycks att det skulle kunna utveckla stödet till 

individerna och kunna påverka resultaten till det 
bättre.
• Förbättra kunskapen om varandras insatser och 
ansvarområden för att förbättra samarbete, sam-
verkan och tillit. Ökad kunskap om vad MIA-
projektet innebär.
• Utveckla närmare samverkan med myndigheter-
na. Även om myndigheterna finns representerade 
i Resursrådet så är det svårt att upprätthålla en 
fungerande samverkan med ansvariga handläg-
gare. Hur handläggningen faller ut bedöms vara 
personbundet. Återkommande nätverksmöten på 
handläggarnivå med representanter från de olika 
parterna och verksamheterna skulle vara önskvärt. 
Samverkan med vården efterfrågas.
• Uppdragsbeskrivningen/ansvarsfördelningen 
mellan parterna skulle kunna förtydligas. MIA bör 
vara en självklar del av parternas verksamhet.

Arbetsförmedlingen 

Försäkringskassan 

Kommunen 

Vården 

Övrigt 

11% 

5%

36%47%

9%

Deltagare per remitterande part

”Jag tycker att CM 
borde vara oblig-
atoriskt stöd för 
alla med NPF i sam-
band med svårare 
tider och i arbete.”
Deltagare
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Under kommande projektår har det projekt-
gemensamma stödet för avsikt att analysera 
vad som fungerar särskilt väl i de olika delpro-
jekten och sprida det på ett sådant sett att det 
sker ett lärande mellan delprojekten och de 
medverkande samordningsförbunden.

Följande är några av de framgångsfaktorer vi 
kommer att fördjupa oss närmare i: 
• MIA VärNas goda resultat med inflöde av 
deltagare. MIA Värna kom igång lite senare med 
deltagarinflödet än de andra delprojekten men 
ligger ändå i fas med deltagarinflödet.
• MIA Botkyrka Huddinge Salems goda resultat 
i att få deltagarna har svara på projektets enkäter.
• MIA Botkyrka Huddinge Salem goda resultat 
med att ta fram processer för samverkan med 
ordinarie myndigheter.
• MIA Botkyrka Huddinge Salem goda resultat 
med att få ut deltagare i arbetsträning. Under det 
första projektåret har 58 procent av deras delt-
agare arbetstränat hos olika arbetsgivare.
• MIA Södra Roslagens goda resultat med utflöde 
till ordinarie arbetsförberedande insatser. 72 pro-
cent av delprojektets avslutade deltagare har gått 
vidare till ordinarie arbetsförberedande insatser 
via Arbetsförmedlingen eller kommunen.
• MIA Stockholms goda resultat vad gäller 
bemötande och arbetsallians. Delprojektet har 
erfarna medarbetare med stark metodkunskap 
och stor vana av arbete med deltagare.
• MIA Östra Södertörns goda arbete med att 
genomföra workshops och relevanta tema-
föreläsningar för att stärka arbetet med deltagare 
och arbetet med de horisontella principerna.
• MIA Södertäljes goda arbete med att visualisera 
och mäta stegförflyttning.

29 Ansökan ESF, MIA Mobilisering inför arbete, Diarienr 2016/00403. September 2016.
30 Avstämningsrapport MIA, Diarienr 2016/00403. April 2017.

Framgångs-
faktorer i 
MIA-projektet

MIA-projektets 
främsta utveck-
lingsområden
I nedanstående avsnitt beskrivs det utveck-
lingsarbete som bedrivits under det första 
projektåret och de utvecklingsområden vi 
kommer att prioritera och arbeta vidare med 
framöver utifrån de erfarenheter som dragits.

I analysen av relevanta utvecklingsområden 
har projektet även utgått från den problem-
beskrivning/omvärldsbevakning och risk- och 
konsekvensanalys som tidigare beskrivits i den 
beviljade ansökan29 och den första avstämnings-
rapporten30.

I MIA-projektets avstämningsrapport presen-
terades en fördjupad problemanalys utifrån 
projektets ansökan. Huvudproblemet som identi-
fierades var att många personer står särskilt långt 
ifrån arbetsmarknaden och är i behov av samord-
nat stöd på grund av en sammansatt problematik. 
I analysen identifierades även olika orsaker till 
problemet som exempelvis:

• att befintliga insatser inte är anpassade efter 
målgruppernas behov
• att målgruppen inte får ta del av insatserna i 
tillräcklig omfattning
• att sektorisering av välfärdstjänster och brister 
i samverkan och samordning bidrar till oklarhet 
kring ansvar inom rehabiliteringsområdet
• att det ibland uppstår luckor i välfärdssektorn

De utvärderingsworkshops som genomförts med 
projektets medarbetare våren 2018 bekräftar i hög 
utsträckning den bilden.

I MIA-projektet inriktas utvecklingsarbetet på 
att motverka dessa problem och att hitta hållbara 
lösningar som kan spridas regionalt mellan med-
verkande förbund. 
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• Att Finsam-parterna m.fl. på lokal, regional och 
nationell nivå utvecklat en ändamålsenlig samver-
kan för Finsams målgrupper
• Ökat samarbete med och tydligare roll för arbet-
sintegrerande sociala företag i rehabilitering med 
arbetsträningsplatser över hela länet
• Implementera välfungerande individuellt stöd i 
ordinarie verksamhet
• En samsyn kring förrehabiliterande verk-
samhet och en säker övergång, till ordinarie 
verksamhet

En annan tanke som presenterades var att 
ramen för den ordinarie verksamheten hos 
de olika parterna inte alltid är så tydligt 
definierad. Det kan vara så att man håller sig 
inom boxen, av rädsla för att göra fel. Med 
personer som har mandat att fatta beslut hos 
medlemsparterna och som vågar se en annor-
lunda spelplan så kan man ”plocka russinen 
ur kakan” och ta med delar av projekten in i 
verksamheten. Vi måste våga titta på vad vi 
kan utveckla hos alla parter.

En annan fråga som lyftes var om förrehabilit-
ering ska permanentas inom samordningsför-
bunds-finansiering av verksamhet eller gå över 
i ordinarie verksamhet? Om förrehabiliterande 
verksamheter finansieras långsiktigt av samord-
ningsförbunden binds medel upp som kanske 
istället borde användas för utveckling av nya 
insatser. Vilken aktör ska ta över ansvaret för 
implementerade insatser? Behov av stöd behövs 
ofta från flera aktörer parallellt.

Hur MIA-projektet arbetar vi för ett ökat 
brukarinflytande lyftes också som en priorit-
erad fråga av den regionala styrgruppen vid 
genomförandet av workshopen.

Styrningen i MIA-projektet är också lokal och 
regional. De som beslutar på den övergripande 
nivån behöver ge förutsättningarna lokalt. 
Följande aktiviteter har föreslagits:

31 ESI-support ger stöd till projekt inom ESFs fonder i arbetet med de horisontella principerna.

I maj 2018 genomförde den regionala styr-
gruppen för MIA-projektet en implementer-
ingsworkshop med stöd av ESI support31 som 
utgick från erfarenheterna av MIA-projek-
tets första år i genomförande. Motsvarande 
workshops kommer även att genomföras på 
delprojektnivå under år 2018. 

Den regionala styrgruppen önskar följande 
utvecklingsarbete kring en framtida imple-
mentering:
• Implementeringen ser olika ut i olika förbund. 
Styrgruppen vill öka kunskapen om hur vi tar 
hand om resultat i projektets olika delar och det 
projektgemensamma vad gäller struktur, process 
och roller.
• Hur vi konkret kan tänka och anpassa imple-
menteringen utifrån förbundens och medlem-
sparternas olika organisering. Hur kan vi få in 
det i (ordinarie) verksamhet?
• Arbeta fram tydliga och väl definierade sam-
stämmiga implementeringsmål
• Konkretisera vad som ska göras lokalt och 
regionalt och ta fram en övergripande tidsram för 
implementeringen.
• Identifiera likheter och olikheter (lokalt/region-
alt/mellan medlemsparterna/mellan förbund…) i 
hur vi ser på implementeringsprocessen.
• Ta fram verktyg för att föra diskussionen vidare 
i varje delprojekt kopplat till det regionala pers-
pektivet.
• Att nå samsyn kring MIA-projektet regionalt 
och tillsammans få en bild av de strukturella och 
strategiska frågorna. Identifiera de övergripande 
möjligheterna ur det regionala perspektivet.
 
Den regionala styrgruppen har formulerat 
följande mål/vision för det gemensamma 
regionala arbetet:

Första årets 
utvecklings-
arbete
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• NNS och Nationella rådet behöver in-
formeras i syfte att kunna bistå med kontakter 
och mottagare på central/nationell nivå
• Utveckla och förmedla den avvikelserappor-
tering som sker inom MIA-projektet
• Tydlig och relevant utvärdering som 
löpande kommuniceras
• Dialog om de olika aktörernas uppdrag
• Spridningskonferens

Nästa steg som efterfrågats av den regiona-
la styrgruppen är att projektets ledning tar 
fram ett utkast till implementeringsplan som 
innefattar aktiviteter för projektledargrupp, 
förbundschefer och lokala styrgrupper. Det 
kommer att vara en prioriterad aktivitet i 
projektet under 2018/2019.

Överenskommelse om gränssnitt mellan 
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans 
förstärkta samarbete och MIA-projektet i 
Stockholms län
Under projektets gång framkom det i några 
av delprojekten att det fanns oklarheter kring 
övergångarna mellan Arbetsförmed-
lingens och Försäkringskassans förstärkta 
samarbete och MIA-projektet. Frågor som 
lyftes var bland annat; När kan det bli akt-
uellt för en deltagare i MIA att ha kontakt 
med Arbetsförmedlingen? Är det möjligt att 
ha överlappande insatser där stöd ges både 
från MIA-projektet och myndigheternas 
förstärkta samarbete? Hur kan vi lösa att 
regelverket för rehabiliteringspenning och 
bristfälliga försäkringslösningar gör det svårt 
för de deltagare i MIA som har ersättning 
från sjukförsäkringen att kunna komma ut i 
arbetsträning? För att underlätta samarbetet 
mellan MIA-projektet och ordinarie verksam-
het så togs en regional överenskommelse fram 
som i mars 2018 undertecknades av verk-
samhetsområdeschefen för avdelningen för 
sjukförsäkring hos Försäkringskassan, chefen 
för marknadsområde Stockholm Gotland 

hos Arbetsförmedlingen samt projektchefen i 
MIA-projektet. Överenskommelsen kom till 
stånd för att i på bästa sätt kunna nyttja Ar-
betsförmedlingens kompetens och verktygslåda 
parallellt med insatser i MIA-projektet. Allt för 
att kunna åstadkomma de bästa lösningarna.

Överenskommelsen går i huvudsak ut på: 
• Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans 
förstärkta samarbete och MIA-projektet kan 
ses som kompletterande, och ibland överlap-
pande, insatser.
• Det är möjligt för personer att gå från 
MIA-projektet till gemensam kartläggning32 
och därefter aktiva insatser inom det förstärkta 
samarbetet. Det kan också finnas flöden av 
personer som går från gemensam kartläggning 
och/eller aktiva insatser inom det förstärkta 
samarbetet till MIA-projektet.
• Om att man i arbetet med deltagaren i 
MIA-projektet identifierar att myndigheternas 
kompetens och kunskap inom ramarna för det 
förstärkta samarbetet behövs för att individens 
väg ut i arbete eller studier ska underlättas kan 
projektdeltagare via gemensam kartläggning bli 
aktuella för aktiva insatser inom det förstärkta 
samarbetet parallellt med att stöd ges via pro-
jektpersonal i MIA-projektet.
• Samarbetet mellan medarbetare inom det 
förstärkta samarbetet och MIA-projektets 
personal sker inom ramarna för den arbetspro-
cess som på nationell nivå tagits fram för det 
förstärkta samarbetet. Det innebär att arbets-
förmedlaren, den personliga handläggaren, 
individen och projektpersonal i MIA har ett 
gemensamt ansvar för fortsatt planering, up-
pföljning och avslut av insatser.

Överenskommelsen om gränssnitt är skriven 
på en övergripande regional nivå. Mer detal-
jerade rutiner och samarbetsformer kan behöva 
förtydligas i samarbetet på lokal nivå.

32 Det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen startar med en gemensam kartläggning, där 
individen deltar, för att tillsammans klargöra det samlade behovet av rehabilitering och för att hitta vägar för individen att få 
eller återgå i arbete. Även andra parter (till exempel hälso- och sjukvård, kommun, arbetsgivare) kan medverka i den gemen-
samma kartläggningen.
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Samverkan med Kugghjulet för en stödstruk-
tur för ASF
En samverkansplan har tagits fram för att 
beskriva den samverkan kring arbetsintegre-
rande sociala företag som sker i Stockholms 
län inom ramen för de två socialfondsprojek-
ten Kugghjulet och MIA-projektet.

I länet saknas i dagsläget en etablerad form 
för samverkan mellan offentlig sektor och 
arbetsintegrerande sociala företag. De två 
socialfondsprojekten verkar inom samma ge-
mensamma strategiska satsning från Svenska 
ESF-rådet i Stockholms län och har samver-
kat från start. Båda projekten ska bidra till att 
en stödfunktion för ASF bildas.

För detta uppdrag krävs ett samlat engage-
mang från flera aktörer. De arbetsintegrerande 
sociala företagen i Stockholms län utgörs av 
ca 50 företag varav 37 företag och organi-
sationer deltar i Kugghjulet. Famna33 som 
projektägare driver projektet i nära samverkan 
med Coompanion som är företagsrådgivare. 
En referensgrupp är kopplat till projektet och 
består av både aktörer från företagen samt 
från samordningsförbunden.

Ett gemensamt utbyte mellan projekten 
sker på flera nivåer. Bland annat deltar pro-
jektägaren för Kugghjulet i MIA-projektets 
styrgrupp och projektchefen för MIA-projek-
tet deltar i Kugghjulets styrgrupp. Samord-
ningsförbunden Botkyrka Huddinge Salem 
och Samordningsförbundet Stockholms stad 
bidrar med medfinansiering av tid till Kugg-
hjulet med delar av två tjänster. Samtliga 
samordningsförbund har avsatt resurser för 
stödpersoner, ASF-samordnare, utvecklingsle-
dare eller verksamhetsutvecklare. Uppdraget 
skiljer sig något åt med syftar alla till att bidra 
till ökat samarbete mellan offentlig sektor och 
ASF samt utvecklingen av arbetsintegrerande 
sociala företag i sina respektive kommuner.

33 Famna är riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg i Sverige.

Avvikelserapportering
Inom projektet har det tagits fram en rutin 
och ett utkast till gemensam mall för av-
vikelserapportering som har testats under 
våren 2018. Rutinen och mallen kommer att 
fastställas och börja användas för systematisk 
avvikelserapportering inom MIA-projektet 
under hösten 2018.

Syftet är att få en samlad bild av de förbät-
tringsområden som finns inom samverkan 
och att den bilden når personer med beslut-
smandat hos de medverkande parterna. Det 
förväntas skapa större möjligheter för strate-
gisk påverkan såväl när det gäller utveckling-
sområden för samverkan som när det gäller 
strukturella hinder på systemnivå. Det är 
viktigt att avvikelserna utgår från deltagar-
perspektivet. I MIA-projektet ingår målgrup-
per som ofta befinner sig i en utsatt position 
i samhället. MIA-projektet strävar efter att 
belysa de olika situationer som våra deltagare 
kan befinna sig i och de hinder de kan möta 
under sin rehabiliteringsprocess.

Enligt rutinen ska inrapporterade avvikelser 
hanteras i delprojekten genom att respektive 
delprojektledare i samråd med projektmedar-
betaren eller teamet avgör om någon form 
av åtgärd behöver vidtas som exempelvis att 
diskutera händelsen med berörda medarbetare 
eller lokala chefer och återkoppla till berörda 
om vilka åtgärder som händelsen lett till.
Delprojektledare eller projektmedarbetare 
skickar också impulsen vidare till verksam-
hetsutvecklare i MIA-projektet. Impulserna 
samlas på så vis på en projektövergripande 
nivå och det finns möjlighet att identifiera 
återkommande teman.

Avvikelserapporter och hantering av dessa är 
en stående punkt på agendan för möten i den 
lokala och regionala styrgruppen samt vid 
möten för det projektgemensamma stödet.
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34 Ståhl, C., Svensson, T., Petersson, G., & Ekberg, K. (2009). A matter of trust? A study of coordination of Swedish stakeholders 
in return-to-work. Journal of Occupational Rehabilitation, 19(4).

Arbetsgrupper horisontella principer
Inom MIA har två arbetsgrupper för horison-
tella principer startats upp under våren 2018. 
En för jämställdhet och en för tillgänglighet 
och ickediskriminering. Arbetsgrupperna 
består av delprojektledare och delar av det 
projektgemensamma stödet. Grupperna har 
haft i uppgift att ta fram tids- och aktivi-
tetsplaner för arbetet med de horisontella 
principerna. Arbetsgrupperna har tagit fram 
förslag på tidsatta aktiviteter som kommer att 
bearbetas vidare tillsammans med projektet 
nya externa utvärderare.

Kommande 
utvecklings-
områden
Under nästa projektår kommer följande  
större utvecklingsområden att prioriteras:
• Samverkan
• Definition av projektets metoder och hur 
de tillämpas i MIA
• Samordnat stöd på individens villkor - 
SAM-SIP
• Mätning av stegförflyttning
• Utveckla en tillitsbaserad styrning
• Utveckling av arbetet med brukarinflytande

Samverkan genom samordningsförbund
En studie om samverkan mellan parterna i 
samordningsförbund visar att bristande kun-
skaper om de andra aktörerna ofta innebär 
bristande förtroende. Bristande förtroende 
kan i sin tur ge upphov till revirtänkande där 
den egna organisationens mål och intressen 
tillåts styra aktörernas handlande 34. 

Medan alla parter ställer sig bakom syftet 
med samordningsförbunden så tolkas 
syftet olika beroende på vilken organisa-
tion man representerar. Parterna har olika 
syn på vad samordningsförbunden ska 
användas till och hur de förhåller sig till 
den ordinarie verksamheten.

Beroende på att samordningsförbundens in-
satser riktar sig till en målgrupp med relativt 
komplex problematik så behöver ofta samord-
ningsförbundens åtgärder ha ett långsiktigt 
perspektiv på individernas rehabilitering och 
etablering på arbetsmarknaden. Det står i 
kontrast till de mer kortsiktiga målen för 
medverkande parter, som till exempel att 
hålla budget. När dessa perspektiv krockar så 
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uppstår ofta problem. Särskilt under perioder 
då organisationerna har sparkrav på sig. De 
tenderar då att fokusera på sitt huvudsakliga 
uppdrag och skala bort andra aktiviteter.

När parterna tolkar syftet med samord-
ningsförbunden så gör de det utifrån sina 
egna organisatoriska mål, och engagemanget 
för insatser hos samordningsförbunden blir 
begränsade till de projekt där representan-
terna kan identifiera ett specifikt använd-
ningsområde för den egna organisationen. 
Det är vanligt att representanterna uttrycker 
en självkritik angående sitt egenintresse och 
är väl medvetna om att synsättet kan leda 
till negativa konsekvenser för samarbetet. 
Representanterna framför ofta att de me-
del som avsätts för samordningsförbundens 
verksamhet inte i första hand är avsedda för 
att tillfredsställa behoven hos de enskilda 
medlemsparterna utan bör användas på det 
sätt som bäst gagnar samordningsförbundens 
målgrupper.

Samverkan är både MIA-projektets största 
styrka och största utvecklingsområde. När 
den fungerar är den ovärderlig.

När det inte fungerar orsakar det betydande 
svårighet i att kunna ge enskilda individer det 
stöd de behöver. Problemen med samverkan 
härleds ofta till att utfallet av handläggningen 
och benägenheten att samverka skiljer sig 
mellan olika handläggare i ordinarie verk-
samhet. Hög arbetsbelastning, hög person-
alomsättning och organisationsförändringar 
är också faktorer som lyfts fram som försvårar 
samverkan.

Att ingå i ett samordningsförbund kan 
fungera som ett sätt att hitta nya gemen-
samma arbetssätt som sträcker sig längre än 
organisationernas enskilda verksamhet och 

som kanske till och med kan testa ramarna 
för befintligt regelverk. För att åstadkomma 
ett sådant samarbetsklimat så behöver parter-
nas representanter på olika nivåer i förbunden 
identifiera sig lika mycket med samordnings-
förbundet som med deras egen organisation. 
Det bygger på att alla medverkande parter 
bidrar för att uppfylla de gemensamma målen.

Att ingå i ett samordningsförbund kan fungera 
som ett sätt att hitta nya gemensamma ar-
betssätt som sträcker sig längre än organisa-
tionernas enskilda verksamhet och som kanske 
till och med kan testa ramarna för befintligt 
regelverk. För att åstadkomma ett sådant sa-
marbetsklimat så behöver parternas represent-
anter på olika nivåer i förbunden identifiera sig 
lika mycket med samordningsförbundet som 
med deras egen organisation. Det bygger på att 
alla medverkande parter bidrar för att uppfylla 
de gemensamma målen.

För att hitta ett bra samarbetsklimat är förtro-
ende en viktig beståndsdel. Goda intentioner 
och förutsägbarhet är generellt viktiga faktorer 
för att ett förtroendefullt samarbete ska kunna 
uppstå. Förtroende mellan olika parter främjas 
av att parterna genom att kommunicera med 
varandra utvecklar en gemensam utgång-
spunkt för arbetet.

”Det fungerar om  
vi har myndig-
heterna med oss i 
strukturer, nätverk 
och insatser.”
Projektmedarbetare
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I en ESF-finansierad förstudie som SKL 
genomfört drar man slutsatsen att Finsam-la-
gens35 karaktär av ramlag möjliggör en stor 
flexibilitet och kreativa lösningar. Arbetet 
med att utveckla samordningsförbunden 
pågår ständigt på lokal, regional och nationell 
nivå. Många samordningsförbund har erfar-
enhet av att erhålla regionala medel från ESF. 
Några av studiens slutsatser är att pågående 
utvecklingsarbetet skulle kunna växlas upp 
med hjälp av nationella ESF-medel i syfte att 
sprida nya kunskaper och arbetssätt36.

Av studien framgår också att när insikten om 
hur tillämpningen av lagen ser ut i praktiken 
ökar, synliggörs även komplexiteten. Kun-
skapen om vad samordningsförbund är, or-
ganisationens syfte med att vara medlem, vad 
uppdraget som styrelseledamot innebär samt 
den egna organisationens ansvar för långsiktig 
utveckling, m.m. skulle behöva öka.

Något som framkommer i som utveckling-
sområden i studien är följande:
• Ett tydliggörande om vad medlemmarna 
vill med den finansiella samordningen
• Kunskap om den finansiella samordningen
• Kunskap och kännedom om varandras 
(medlemmarnas) uppdrag och möjligheter.

Även i MIA-projektet är dessa utvecklingsom-
råden aktuella och har varit uppe för dialog 
på samtliga nivåer i projektet. Det finns ett 
behov av att tydliggöra vad medlemmarna vill 
avseende samverkan mellan samordningsför-
bunden och implementering av de delar av 
MIA-projektet som visar sig vara välfunger-
ande. Ökad kunskap om möjligheterna med 
den finansiella samordningen och ökad kun-
skap om parternas uppdrag och möjligheter 
har efterfrågats. I det fortsatta utvecklingsar-
betet kommer det vara aktuellt att planera 
aktiviteter för att tydliggöra och fördjupa 
kunskapen inom dessa områden. 

MIA-projektet kommer under kommande 
projektår att fördjupa sig inom samverkansom-
rådet och använda projektets samarbetsytor för 
att skapa förutsättningar och möjligheter till 
dialog för samordningsförbundens represent-
anter på olika nivåer. Detta i syfte att fortsätta 
identifiera gemensamma prioriteringar och 
utgångspunkter för arbetet.

Tillämpning av metoderna i MIA-projektet
I MIA-projektet finns teoretiska beskrivningar 
av de metoder och arbetssätt som används. Det 
finns däremot inget manualbaserat metod-
stöd för hur metoderna ska tillämpas utifrån 
MIA-projektets specifika kontext. Inom de 
olika delprojekten finns lokala variationer för 
hur de olika metoderna används i linje med 
MIA-projektets projektidé om att metoder och 
arbetssätt ska kunna anpassas utifrån de lokala 
förutsättningarna. En metodbeskrivning av 
projektets tillämpning av metoderna ska tas 
fram under hösten 2018. Metoderna kommer 
dels att beskrivas utifrån vad som är den pro-
jektgemensamma grunden för tillämpningen 
av metoderna och arbetssätten i MIA-projektet 
men också vilka lokala variationer som finns. 
Syftet är att kunna beskriva MIA-projektets 
genomförande och metodtillämpning för 
projektets intressenter och för att ge projekt-
medarbetarna stöd i hur de rent praktiskt ska 
kunna tillämpa projektets definierade metoder 
i sitt dagliga arbete med deltagare.

Planeringen är att metodbeskrivningen ska 
finnas på plats till en konferens för samtliga av 
MIA-projektets projektmedarbetare som kom-
mer att genomföras någon gång runt årsskiftet 
2018/2019.

35 Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam
36 SKL (2016). FINSAM:s roll i framtidens välfärd - En nationell ESF-finansierad förstudie inför ett utvecklingsarbete inom områ-
det finansiell samordning.
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Metodhandledning
I projektet har vi tre löpande avtal för hand-
ledning av medarbetare som arbetar med 
metoderna:

• Supported Employment – som tillhanda-
hålls av MISA Kompetens
• Case Management – som tillhandahålls av 
Evidens
• Psykiatrisk rehabilitering enligt vilja, välja, 
skaffa, behålla-modellen (Bostonmodellen) – 
som tillhandahålls av Veckla

I samtliga metodhandledares avtal ingår att 
handleda projektpersonalen i metoden, bidra 
till gemensam kunskapsgrund och metod-
trogenhet tillsammans med projektledningen. 
Under våren 2018 har fokus varit att komma 
igång med handledningen för personalen. 
Under hösten 2018 kommer samarbetet mel-
lan projektledningen och metodhandledarna 
att intensifieras avseende att definiera tillämp-
ningen av metoderna utifrån MIA-projektets 
kontext.

Samordnat stöd på individens villkor - Sam-SIP
Delar av det projektgemensamma stödet 
gjorde i mars 2018 ett studiebesök hos Sam-
spelets samordningsförbund i Värmland 
som arbetar med Sam-SIP, ett exempel på en 
utökad Samordnad Individuell Plan (SIP)37. 
Sam-SIP kan liknas vid en myndighetsge-
mensam individuell handlingsplan. Sam-SIP 
används av alla Samspelets parter i samband 
med finansierade insatser. Syftet med att 
använda Sam-SIP är att deltagaren ska kunna 
få samordnat stöd, från fler olika parter (än 
de som vanligen omfattas av SIP), som den 
har rätt till och behöver. Utöver ordinarie 
parter och insatser kan andra personer behöva 
involveras som exempelvis gode män, förval-
tare, praktikhandledare, frivården, anhöriga, 
grannar, frivilligorganisationer etc. Utgång-
spunkten är att individen ska ha stort 

inflytande över planeringen. Informationen 
som ges ska vara anpassad till individens 
förutsättningar och individen ska informeras 
om sina rättigheter. En avvikelseanmälan 
utformas och ska användas om arbetet inte 
fungerar som planerat med Sam-SIP. Interna 
avvikelseanmälningar lämnas till närmsta 
chef som tar med frågan till lokal samverkans-
grupp eller styrgrupp för förbättringsåtgärder. 
Samordningsförbundet Samspelets erfarenhet 
är att utifrån de 200-250 Sam-SIP som upp-
rättats årligen skett ett lärande som återförts 
till parterna.

I MIA-projektet har vi inspirerats av Sam-
spelets arbetssätt kring avvikelser i framtagan-
det av en egen rutin och kommer att se över 
möjligheten att använda Sam-SIP eller mots-
varande inom projektet enligt vad som skrivits 
i MIA-projektets beviljade ansökan.

Stegförflyttning
MIA-projektet har som ambition att utveckla 
former för att påvisa hur våra deltagare gör en 
stegförflyttning mot arbetsmarknaden. Det 
finns ingen vedertagen definition av vad som 
avses med att närma sig arbetsmarknaden. 
Det finns inte heller något standardiserat 
sätt att mäta detta, och således är det svårt 
att avgöra om och när en person närmar sig 
arbetsmarknaden. Vi har påbörjat arbetet 
med att följa såväl variabler som försörjning 
vid avslut samt deltagarnas upplevelser av 
att ha närmat sig arbete eller studier. Utöver 
den statistik som projektet kan ta fram kring 
avslutsorsaker, försörjning vid inskrivning och 
avslut så mäter vi deltagarnas upplevelse av 
stegförflyttning i MIA-projektets egen avslut-
senkät. De olika frågorna handlar bland annat 
om deltagaren upplever att projektet har gjort 
skillnad när det gäller att vara motiverad, klara 
av eller deltagarens möjligheter att arbeta och 
studera. 2018/2019 kommer datainsamlingen 
fortsätta utvecklas kring stegförflyttningen.

37 Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och hälso- och 
sjukvård behöver samordnas.
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Brukarinflytande
Brukarperspektivet är något som MIA-pro-
jektet särskilt vill tillvarata. Det är också en 
viktig beståndsdel i projektets personcentrerade 
metoder och arbetssätt Det har hittills gjorts en 
del intervjuer av deltagarna och under kom-
mande projektår avser projektet att genom-
föra brukarstyrda brukarrevisioner i samtliga 
delprojekt. 

Flera av de medverkande förbunden deltar 
under 2018 i Innovationsguiden – ett utbild-
ningsprogram för innovation och utveckling i 
offentlig sektor. SKL:s innovationsguide är ett 
metodstöd som hjälper kommuner, landsting 
och regioner att på egen hand arbeta med an-
vändardriven innovation och tjänsteutveckling 
i den egna verksamheten. Innovationsguidens 
process är uppbyggd utifrån tjänstedesign. 

Tjänstedesign tar sin utgångspunkt i använ-
darens behov och upplevelse, oavsett om man 
utvecklar varor, tjänster, processer, budskap 
eller miljöer. En av hörnstenarna är också att 
man testar och samskapar lösningar tillsam-
mans med användare och de som ska utföra 
tjänsterna. Kunskapen från utbildningen 
kommer att användas i MIA-projektet genom 
att en plan tas fram för hur brukarinflytandet 
inom projektet ska öka under den återstående 
projekttiden.

Tillitsdelegationen
I juni 2016 inrättade regeringen en delegation 
för att inom ramen för de befintliga regelver-
ken genomföra projekt som främjar idé- och 
verksamhetsutveckling när det gäller kommu-
nal verksamhet eller projekt som omfattar hela 
styrkedjan. I december 2017 fick Tillitsdele-
gationen ett tilläggsdirektiv riktat till statliga 
myndigheter som vill utveckla verksamheten 
med målet att uppnå en mer tillitsbaserad 
styrning. Styrningen i offentlig sektor är i 
högsta grad en aktuell fråga för samordnings-

förbunden och samordningsförbundens med-
lemmar, vilket innebär att det även är en aktuell 
fråga för MIA-projektets medverkande parter. I 
MIA-projektets avstämningsrapport framgår att 
projektet kommer att följa Tillitsdelegationens 
arbete.

Tillitsdelegationen föreslår i sitt betänkande 
följande definition av tillitsbaserad styrning och 
ledning; Tillitbaserad styrning och ledning är 
styrning, kultur och arbetssätt med fokus på 
verksamhetens syfte och brukarens behov, där 
varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera 
samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillits-
fulla relationer samt säkerställa förmåga, integ-
ritet och hjälpvillighet.

Tillitsdelegationens slutsats baserad på till-
gänglig forskning är att goda prestationer inte 
alltid kräver mer styrning, som man traditionellt 
har tenderat att tro. Det kan snarare krävas min-
dre styrning och att man i stället aktivt verkar 
för att skapa förutsättningar och handlingsu-
trymme för lokalt anpassade lösningar i kärn-
verksamheten. Därför är det viktigt att förstå 
hur man kan använda tillit som grundprincip 
för styrning och ledning38.

Man menar att energin ska vara riktad mot 
uppdraget och brukaren och hur nytta kan 
tillföras i mötet med brukaren. En gemensam 
förståelse för uppdraget är därmed viktigt. När 
det övergripande målet för verksamheten bryts 
ner i alltför många delmål finns det risk att 
denna övergripande riktning går förlorad – att 
verksamheten blir splittrad och drivs mot detalj-
styrning samtidigt som fokus flyttas bort från 
brukaren.

En annan av Tillitsdelegationens slutsatser är att 
samverkan och helhetsperspektiv är särskilt vik-
tigt idag, när den offentliga sektorn rymmer en 
mångfald olika utförare. Privat sektor, offentlig 
sektor, och idéburen sektor behöver finna vägar 

38 Tillitsdelegationen SOU 2018:38. Styra och leda med tillit - forskning och praktik.
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för att samarbeta bättre och detsamma gäller 
våra politisk-administrativa nivåer (statlig, 
kommunal och regional/landstingsverksam-
het). Utan ett helhetsperspektiv på brukaren 
blir det särskilt svårt att möta brukare med 
komplexa behov.

Ett av MIA-projektets utvecklingsområden för 
år 2018/2019 är att fördjupa sig i Tillitsdele-
gationens betänkande som presenterades i juni 
2018 för att utveckla arbetet inom MIA-
projektets organisation. Särskilt intressanta 
områden som identifierats är medarbetarin-
flytande, minskad detaljstyrning och kollegial 
handledning.

”Målgruppen 
känner sig ofta 
som att de hamnat 
mellan stolarna. 
Man är arbets-
sökande, sjuk, i 
behov av LSS-stöd, 
allt på en gång kan-
ske. Många känner 
att de är ”mitte-
mellan”.  
Projektmedarbetare
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Under kommande projektår har det projekt-
gemensamma stödet för avsikt att analysera 
vad som fungerar särskilt väl i de olika delpro-
jekten och sprida det på ett sådant sett att det 
sker ett lärande mellan delprojekten och de 
medverkande samordningsförbunden.

Projektets riskanalys som genomfördes i samband 
med att ansökan beviljades samt fördjupades i 
MIA-projektets avstämningsrapport ses som ett 
levande dokument. Nya risker kan uppstå kontin-
uerligt under projekttiden bland annat på grund 
av omvärldsförändringar som påverkar projektet. 
Projektchefen och delprojektledarna ansvarar för 
att kontinuerligt förutse eventuella risker som kan 
uppkomma under projekttiden och presentera 
dessa för styrgruppen och projektägaren. 

Projektägaren i sin tur har det yttersta ansvaret 
för att förutse, minimera och hantera riskerna 
för hela projektet, dock har samtliga parter i 
projektet ett ansvar att agera på ett sådant sätt 
att minimera riskerna för projektet och samtliga 
parters bästa.

Följande punkter från risk- och konsekvensan-
alysen har varit aktuella att hantera och ha under 
särskild bevakning MIA-projektets första år.

Risk att inte uppnå 2 500 deltagare
Inflödet av deltagare till projektet följs väldigt 
noga av projektledning och styrgrupp. De flesta 
delprojekten ligger något under prognosen efter 
de första tolv månaderna. Detta beror till största 
del på att det funnits vakanta tjänster i delprojek-
ten samt att upphandling av arbetsträningsplatser 
på arbetsintegrerande sociala företag har dragit ut 
på tiden. Förväntningen är att antalet deltagare 
kommer att stabiliseras nå de förväntade nivåer-
na fram till år 2019. En plan för detta har tagits 
fram i dialog med varje delprojekt.

MIA-projektets 
risk- och konse-
kvensanalys

Risk att nyckelpersoner hos projektägaren eller 
i delprojekten slutar
Byte av projektchef har skett. Rollen har tagits 
över av en person som är väl insatt i projektet och 
har varit med sedan start. Det bedöms inte ha 
påverkat genomförandet. De externa utvärderare 
som tidigare har varit kopplade till projektet har 
i samråd med projektledning och ESF-rådet valt 
att avsluta sitt uppdrag. Under våren 2018 har en 
ny upphandling gjorts och den nya utvärderaren, 
Sweco, tilldelades uppdraget i juni 2018. Bytet av 
utvärderare har gjort att det skett få utvärdering-
saktiviteter hittills under år 2018. 

Upphandling av ny utvärderare har inneburit att 
projektledningen fått lägga betydande arbetstid på 
detta vilket lett till att andra utvecklingsområden 
fått stå tillbaka. MIA-projektet har många fast-
ställda mål på olika nivåer och har en relativt stor 
och komplex projektorganisation med tillhörande 
insatser att utvärdera. Projektet är i stort behov av 
stöd från personer med utvärderingskompetens för 
att mäta måluppfyllelse och på stöd i genomföran-
det. En ny förändringsteori och tids- och aktivitet-
splan för utvärderingen kommer att tas fram och 
förankras i projektet under hösten 2018.

Samtliga delprojekt rapporterar om stor person-
alomsättning hos projektets parter. Det är något 
som man inom projektet behöver förhålla sig till 
men som samtidigt orsakar svårigheter i samver-
kan på individnivå, detta särskilt avseende planer-
ing av insatser och tillgång till stöd och insatser i 
ordinarie verksamhet.

I de flesta delprojekt så har det även funnits va-
kanser inom projektpersonalen där det har tagit 
längre tid att tillsätta tjänster än man förväntat sig. 
Även på den projektgemensamma nivån har det 
tagit längre tid än beräknat att rekrytera till funk-
tioner som kommunikatör och verksamhetsutveck-
lare. Det innebär att projektet periodvis varit utan 
dessa funktioner.
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”På mindre än sex 
månader är en 
deltagare inne på 
sin fjärde social-
sekreterare. 
Projektmedarbetare

Metodtrogenhet och kvalitet i insatser
Att upphandla metodhandledning för de pro-
jektmedarbetare som arbetar efter metoderna 
Supported Employment, Case Management och 
Boston-modellen tog längre tid än beräknat och 
kom inte igång förrän under våren 2018. 

Behovet av handledning har påtalats av projekt-
personalen och bristen av handledning har up-
plevts som försvårande för genomförandet. Trots 
detta visar de kvalitativa mätningar som gjorts att 
deltagarna upplever att MIA-projektets personal 
har arbetat efter de förhållningssätt som präglar 
MIA-projektets personcentrerade personer. Per-
sonalens kompetens och professionalitet är också 
något som identifierats som en av projektets styr-
kor vid de utvärderingsworkshops som genomförts.
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39 Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga inskrivna på Arbetsförmedlingen som är öppet 
arbetslösa eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
40 Arbetsförmedlingen (2018). Gör plats! – En översikt av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsät-
tning som medför nedsatt arbetsförmåga. Diarienummer: Af-2018/0019 3376.
41 Som arbetslösa med utsatt ställning räknas de som har högst förgymnasial utbildning, har en funktionsnedsättning som med-
för nedsatt arbetsförmåga, är född i ett utomeuropeiskt land eller är mellan 55-64 år.
42 Arbetsförmedlingen (2018). Arbetsförmedlingens analys 2018:4 Jobbchansen för inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Diarienr 
Af-2018/00308874.
43 Linnéuniversitetet, Forskningsöversikt framtagen på uppdrag av Riksrevision (2017). Vem gör vad, hur och för vem – fortsatt 
otydlig ansvarsfördelning inom den lokala arbetsmarknadspolitiken. Diarienr 2. 3. 4 -2016-0962.

Under kommande projektår har det projektge-
mensamma stödet för avsikt att analysera vad 
som fungerar särskilt väl i de olika delprojekten 
och sprida det på ett sådant sett att det sker ett 
lärande mellan delprojekten och de medverkande 
samordningsförbunden.

Arbetslöshetsnivån för personer med funk-
tionsnedsättning är högre jämfört med övriga 
befolkningen. Detta gäller för både män och 
kvinnor, alla åldersgrupper och samtliga utbild-
ningsbakgrunder. Ca 66 000 arbetslösa personer 
med diagnostiserad funktionsnedsättning39 finns 
inskrivna på Arbetsförmedlingen40.

Andelen arbetslösa som har en utsatt ställning41 
har ökat kontinuerligt under senare år. I början 
av 1996 utgjorde de 18 procent av de arbetslö-
sa. I början på 2010 hade drygt hälften av de 
arbetslösa en utsatt ställning och slutet av 2017 
har andelen ökat till 75 procent. Under perioden 
2010-2017 har sökandesammansättningen förän-
drats kraftigt. Andelen arbetslösa med en utsatt 
ställning har ökat markant och det är en grupp 
som har betydligt lägre jobbchans än de som inte 
har en utsatt ställning på arbetsmarknaden42. 

På uppdrag av Arbetsförmedlingen genomför 
Statistiska centralbyrån (SCB) årligen en sär-
skild undersökning som beskriver situationen på 
arbetsmarknaden för personer med funktions-
nedsättning. Av studien framgår att drygt 15 
procent (ca 920 000 personer) av befolkningen i 
åldern 16-64 år bedömer att de har en eller flera 
funktionsnedsättningar. Bland dessa gjorde 68 
procent (ca 610 000 personer) bedömningen att 
deras arbetsförmåga var mycket eller delvis ned-
satt till följd av funktionsnedsättningen.

Avslutade 
diskussion

En förutsättning för att MIA-projektet ska nå sina 
mål när det gäller att få ut deltagare i arbete är att 
det finns arbetsgivare som är beredda att ta emot 
personer som står längre från arbetsmarknaden. 
Här kommer MIA-projektet med intresse att följa 
ESF-projektet Fler vägar in – Breddad rekrytering 
där SKL driver ett utvecklingsarbete tillsammans 
med åtta kommuner, Arbetsförmedlingen och My-
ndigheten för delaktighet. En av de medverkande 
kommunerna är Stockholm.

Syftet med projektet Fler vägar in – Breddad 
rekrytering är att utforska och utvärdera möj-
ligheterna att lösa delar av kompetensförsörjnings-
behoven i välfärden genom att tillsammans med 
arbetsplatser, chefer och medarbetare ta fram kom-
pletterande tjänster som avlastar nuvarande medar-
betare. Nästa steg är att matcha dessa tjänster mot 
personer som idag finns utanför arbetsmarknaden 
och i samband med det testa och utvärdera sätt 
att arbeta med arbetsplatsnära stöd till individer, 
chefer och medarbetare.

Skillnader mellan 
medverkande 
kommuner
Något som bidrar till komplexiteten i genomföran-
det av ett projekt i den här storleken är de skillnad-
er som kan finnas när det gäller de arbetsmarknads- 
politiska insatser som erbjuds medborgare i olika 
kommuner. På nationell nivå beskrivs en stor var-
iation i innehåll och utbud av insatser43. Samord-
ningsförbunden syfte är att fånga upp individer 
med en mångfacetterad problematik som ofta 
befinner sig i gränslandet mellan olika aktörer. 
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Variationen av utbudet av insatser kan leda till att 
samordningsförbunden behöver fylla olika typer 
luckor där insatser saknas.
Inom MIA-projektet finns för närvarande tolv 
kommuner. Under MIA-projektets första år i 
genomförande så har vi identifierat skillnader 
mellan utbud i insatser och även olika praktiska 
lösningar för att kunna kombinera insatser med 
olika typer av ersättning. Kommunerna skiljer sig 
också åt avseende medborgarnas förutsättningar 
för etablering och behov av samhällets stöd.
När det gäller arbetsmarknad och ar-
betsmarknadspolitiska insatser finns en del skill-
nader mellan medverkande kommuner. Andelen 
arbetslösa varierar mellan de olika kommunerna 
från 2.5 procent som lägst (Täby) till som högst 
11.1 procent (Södertälje). Andelen som gått till 
arbete eller studier efter att de deltagit i kommun-
ens arbetsmarknadsverksamheter varierar från 
som lägst 11 procent (Värmdö) till 48 procent 
(Stockholm).

Även när det gäller levnadsförhållanden och risk-
faktorer för att hamna utanför arbetsmarknaden 
så finns det stora skillnader mellan kommuner-
na. Bland annat sticker Södertälje ut med ca 60 
procent vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd samt den högsta andelen 
unga i ekonomiskt utsatta hushåll (ca 13 procent). 
Nynäshamn har det högsta ohälsotalet med ca 31 
dagar samt den högsta andelen unga med minst 
en förälder som har sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Care Need Index (CNI) är ett hjälpmedel som 
använder socioekonomiska förhållanden för 
att identifiera risk för ohälsa. Ett värde över 1 
innebär högre risk för ohälsa än i riket i stort och 
ett värde under 1 innebär en lägre risk för ohälsa 
än riket i stort. Huddinge, Botkyrka, Haninge, 
Södertälje och Stockholm har en förhöjd risk 
för ohälsa i förhållande till resten av landet. 
Södertälje har det högsta värdet på 1.58. Salem, 
Nynäshamn, Tyresö, Nacka, Värmdö, Täby och 
Österåker har en lägre risk för ohälsa än i resten 
av landet. Österåker har det lägsta värdet, 0.75.

För en närmare beskrivning av olika nyckeltal för 
medverkande kommuner se. Bilaga - Jämförelser 
mellan medverkande kommuner. Inom MIA-pro-
jektet ser vi ett behov av att närmare kartlägga och 
belysa hur individernas förutsättningar skiljer sig 
åt som en grund för dialog om samordningsför-
bundens roll mellan medverkande samordningsför-
bund och dess medlemsparter samt för utveckling 
av samverkan inom ramarna för projektet.

En forskningsöversikt som tagits fram på uppdrag 
av Riksrevisionen visar att det finns stora varia-
tioner i den lokala arbetsmarknadspolitiken44. I 
dagsläget berörs cirka 100 000 deltagare av kom-
munernas arbetsmarknadspolitiska verksamheter. 
Det finns begränsat med kunskaper om eventu-
ella samhällsvinster eller nyttan för de individer 
som deltar. Ekonomiskt utsatta, människor med 
psykisk ohälsa, utrikesfödda, unga personer med 
låg utbildningsbakgrund och långtidsarbetslösa är 
överrepresenterade bland deltagarna i kommunal 
arbetsmarknadspolitik.

En av studiens slutsatser är att den enskilda 
kommunens och det lokala arbetsförmedlingskon-
torets sätt att organisera sig påverkar vilket stöd 
den arbetslöse får och inte nödvändigtvis dennes 
behov. Det finns tydliga risker att båda aktörerna 
erbjuder samma service eller att människor faller 
mellan stolarna.

Studien visar också visar att samverkan mellan my-
ndigheter brister. Detta kan leda till att arbetslösa 
bollas runt mellan olika verksamheter utan tydliga 
besked och ansvarsfördelning och därmed hamnar 
mellan stolarna utan att ta del av erforderligt stöd. 
Istället får arbetslösa det stöd som möjliggörs i 
förhållande till kommunens ekonomiska förutsät-
tningar och det egna regelverket som i sin tur är 
beroende av lokala tolkningar av Arbetsförmedlin-
gen. På kommunerna och på Arbetsförmedlingen 
lokalt lägger också tjänstemän betydande tid på 
att förhandla var gränsen ska gå mellan aktörerna. 
Otaliga arbetstimmar går åt för att förhandla 
mellan aktörerna istället för att erbjuda stöd till de 

44 Linnéuniversitetet. Forskningsöversikt framtagen på uppdrag av Riksrevision (2017). Vem gör vad, hur och för vem – fortsatt 
otydlig ansvarsfördelning inom den lokala arbetsmarknadspolitiken. Diarienr 2. 3. 4 -2016-0962.
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arbetslösa. Bollningen fram och tillbaka är något 
som också bekräftas av de utvärderingsworkshops 
med medarbetare som gjorts inom MIA-projektet.

Att utbudet av insatser och gränssnittet mellan 
lokala aktörer ser olika ut är något som även 
identifierats i MIA-projektet. I vissa kommuner 
saknas arbetsförberedande insatser i andra kan 
det vara svårt att urskilja vad som är unikt för 
MIA-projektet kontra andra arbetsförberedande 
insatser. 

Enligt Riksrevisionens forskningsöversikt finns 
några återkommande råd för en lyckad aktiver-
ing. Det är genom positiv motivation med fokus 
på relevant och kompetenshöjande utbildning 
samt arbetserfarenhet från den reguljära ar-
betsmarknaden, som kommunerna kan stödja 
arbetslösa till en arbetsmarknadsetablering. Des-
sutom kan en fungerande samverkan mellan såväl 
kommunala verksamheter som med Arbetsförm-
edlingen minska försörjningsstödstagandet.

Vad är MIA-
projektets roll 
inom rehabili-
teringsområdet?
Av den förstudie som SKL har gjort kring FIN-
SAM:s framtida roll uppskattas målgruppen vara 
cirka 480 000 personer i riket. Det är fler än de 
300 000 personer som förarbetena till lagen om 
finansiell samordning uppskattade målgruppens 
storlek till. Idag når FINSAM ca 40 000 individ-
er årligen45.

Även om de grupper som nämnts ovan inte är 
direkt jämförbara eller har uppmätts vid samma 
tillfälle är en försiktig uppskattning att det kan 
finnas betydligt fler som är i behov av stöd för att 

närma sig arbetsmarknaden. Om man utgår från 
den studie som SCB gjort där ca 600 000 personer 
gör bedömningen att de har en funktionsnedsät-
tning som gör att deras arbetsförmåga är nedsatt 
och sedan ser hur många som deltar i insatser 
via Arbetsförmedlingen (ca 66 000 personer), 
via kommunen (ca 100 000 personer) och via 
samordningsförbunden (40 000 personer) så ges en 
fingervisning i den riktningen.

Ett identifierat utvecklingsområde i MIA-projektet 
är att arbeta vidare för att erbjuda ändamålsenliga 
insatser för de grupper som befinner sig i gränslan-
det mellan Arbetsförmedlingens och kommunens 
arbetsmarknadspolitiska insatser samt de som av 
olika skäl inte ”kvalar in” till de ordinarie insatser-
na. Projektets insatser kännetecknas av de kom-
ponenter som är kända för att öka möjligheterna 
till en lyckad aktivering. Ett prioriterat område för 
projektets del är att se till att fler kommuninvånare 
ska få ta del av relevanta arbetsmarknadsinsatser 
både på kort och lång sikt.

Ett annat prioriterat område är att på strukturell 
nivå arbeta för att det ska bli enklare för enskil-
da individer och projektets parter att navigera i 
systemet utan att individer faller mellan stolarna 
eller att stödet från samhället uteblir. Om vi hittar 
ett arbetssätt i MIA-projektet där man använder 
samordningsförbunden som en plattform för 
att lösa gränssnittsproblematiken och dessutom 
erbjuder evidensbaserade insatser för personer 
som står långt ifrån arbetsmarknaden så innebär 
det även ett mer kostnadseffektivt användande av 
gemensamma resurser.

45 SKL (2016). FINSAM:s roll i framtidens välfärd - En nationell ESF-finansierad förstudie inför ett utvecklingsarbete inom 
området finansiell samordning.
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Tabell I Jämförelser mellan medverkande kommuner. Data från år 2017 om inget annat anges. Uppgifterna har hämtats ur databasen Kolada. 

 

                                                           

1 Dessa uppgifter är utvecklingsnyckeltal i Kolada. Rutin för samordning innebär i det här fallet att valda aktörer har en skriftlig och på ledningsnivå beslutade rutin för hur samordning i 
enskilda ärenden ska ske mellan verksamheterna. Rutinen ska även ha följts upp det senaste året. Med ledningsnivå avses den nivå inom organisationen som har mandat att besluta om 
gemensamma rutiner som avser flera delverksamheter/målgrupper. Med rutin avses ett bestämt tillvägagångssätt för hur aktiviteter ska genomföras kring enskilda som har sammansatta 
behov samt ange ansvarsfördelningen när verksamheten är uppdelad i olika delverksamheter/målgrupper. Rutinen ska vara känd och användas av ansvariga handläggare. Med samordning i 
enskilda ärenden avses koordination av resurser och arbetsinsatser mellan olika områden för att få högre kvalitet och större effektivitet. Med följt upp avses att berörda aktörer tillsammans 
på ett systematiskt sätt kontrollerat att den rutin som finns för intern samordning används och fungerar på avsett sätt samt att den vid behov har reviderats. Uppföljningen ska vara 
dokumenterad. 
2 Bortfall 
3 Se not 1.  

 Hudd-
inge 

Bot-
kyrka 

Salem Haninge Nynäs- 
hamn 

Tyresö Nacka Värmdö Söder- 
tälje 

Stock- 
holm 

Täby Öster- 
åker 

Samverkan 
Aktuell rutin för samordning1 mellan 
socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd 

Nej  Nej  Nej  Ja Nej  Nej  Nej  Ja Nej  -2 Nej  Nej 

Aktuell rutin för samordning mellan LSS och 
socialpsykiatri 

Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej - Ja Nej 

Aktuell rutin för samordning mellan LSS och 
ekonomiskt bistånd 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej - Nej Nej 

Aktuell överenskommelse om samverkan3 
mellan LSS och vuxenpsykiatrin 

Nej  Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej  - Nej Nej 

Aktuell överenskommelse om samverkan mellan 
LSS och Arbetsförmedlingen 

Nej  Nej Nej Nej Ja Nej  Nej Nej Nej - Nej  Nej 

Aktuell överenskommelse om samverkan mellan 
socialpsykiatri och Arbetsförmedlingen 

Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej - Nej  Nej 

Aktuell överenskommelse om samverkan mellan 
LSS vuxna och Försäkringskassan 

Nej Nej Nej Nej  Nej Nej Nej Nej  Nej - Nej  Nej 

Aktuell överenskommelse om samverkan mellan 
socialpsykiatri och Försäkringskassan 

Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej  - Nej  Nej 

Aktuell rutin för information om samordnad 
individuell plan (SIP) inom socialpsykiatri  

Nej Ja Nej Nej  Nej  Nej Ja Ja Ja - Nej  Nej 

Bilaga



65

 

 

Tabell II Överenskommelser om samverkan. Den kommun som har flest rutiner och överenskommelser är Värmdö följt av Nynäshamn och Botkyrka.  

 Hudd-
inge 

Bot-
kyrka 

Salem Han-
inge 

Nynäs- 
hamn 

Tyresö Nacka Värmdö Söder- 
tälje 

Stock- 
holm 

Täby Öster- 
åker 

Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska insatser 
Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel (%) av 
bef. 

5.5 8.7 4.1 5.8 5.0 3.3 3.7 3.0 11.1  4.6 2.5 2.8 

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, 
antal 

615 - 90 789 315 227 874 249 1 434 6 464 40 - 

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 
arbeta eller studera, andel (%) 

46 - 45 33 52 21 35 11 46 48 25 - 

 
Tabell III Förekomst av brukarinflytande i kommunens verksamheter. 

 Hudd-
inge 

Bot-
kyrka 

Salem Han-
inge 

Nynäs- 
hamn 

Tyresö Nacka Värmdö Söder- 
tälje 

Stock- 
holm 

Täby Öster- 
åker 

Brukarinflytande  
Brukarinflytandesamordnare (BISAM) placerad på 
ledningsnivå inom socialpsykiatri 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej  - Nej Nej 

Brukarstyrd brukarrevision av verksamheter inom 
socialpsykiatri  

Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej  Nej - Nej Nej 

 
När det gäller brukarinflytande i kommunens verksamheter så har ingen av kommunerna någon brukarinflytandesamordnare. Tre kommuner har genomfört 
en brukarstyrd brukarrevision, Huddinge, Salem och Tyresö. 
  

 

 

Tabell IV Levnadsförhållanden 
 Hudd-

inge 
Bot-
kyrka 

Salem Han-
inge 

Nynäs- 
hamn 

Tyresö Nacka Värmdö Söder- 
tälje 

Stock- 
holm 

Täby Öster- 
åker 

Levnadsförhållanden  
Invånare 25-64 år med förgymnasial utbildning, 
andel (%) 

12,5 19,6 11,6 15,4 15,2 10.0 7,5 10.0 19,5 8,7 5,1 9,2 

Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning, 
andel (%) 

39,2 41,6 43,4 49,1 52,4 45,4 32,8 45,5 42,7 29,7 30,9 45,1 

Invånare som någon gång under året erhållit 
ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef. År 2016 

2,3 4.0 2,2 2,9 - 1,7 1,8 1,7 5,7 2,5 1,1 1,5 

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 1 131 1 761 760 1 194 1 159 668 754 922 3 186 1 347 339 512 
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd, andel (%), År 2016 

34,4 37,6 29 34,4 - 29,7 33,7 37,4 59,5 45,7 27,9 27,0 

Ohälsotal, dagar4 20.6 25.4 19.5 25.7 30.8 22.4 15.7 17.9 24.4 19.3 15.6 21.0 
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, 
andel (%) 

6.4 11.0 5.2 6.8 4.7 4.1 4.3 3.8 13.2  7.6 2.5 3.2 

Invånare 0-19 år med minst en förälder med sjuk- 
eller aktivitetsersättning, andel (%), år 2016 

1.7 2.5 1.5 2.9 3.9 2.1 1.0 1.4 1.9 2.0 1.5 2.1 

Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt 
välbefinnande kommun, andel (%) 

21 17 - 18 - - 20 - 18 21 12 - 

Socioekonomisk sorteringsnyckel5, (skala 1-8, 
1=låg risk, 8 = hög risk). År 2016 

6 8 2 5 4 2 2 2 8 - 1 2 

Care Need Index (CNI), index6 1.15 1.45 0.92 1.08 0.99 0.81 0.89 0.79 1.58 1.14 0.76 0.75 
 

                                                           

4 Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Ohälsotalet beräknas 
genom att summa dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning divideras med befolkningen i åldern 16-64 år. Källa: 
Försäkringskassan. 
5 Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Nyckeln är ett mått på relativ socioekonomisk status. Den socioekonomiska sorteringsnyckeln ger en 
indikation om den relativa risken för ekonomiskt bistånd i kommunen jämfört med landets kommuner i stort, baserat på invånarnas arbetsmarknadsanknytning och inkomstnivå. För 
kommuner i grupp 1 indikeras en relativt låg risk och för kommuner i grupp 8 en relativt hög risk. Källa: Socialstyrelsens Öppna Jämförelser av ekonomiskt bistånd. 
6 Care Need Index (CNI) är ett hjälpmedel som använder socioekonomiska förhållanden för att identifiera risk för ohälsa. Värdet visar värdet för befolkningen i kommunen i förhållande till 
riket. Ett värde över 1 innebär högre risk för ohälsa än i riket i stort och ett värde under 1 innebär en lägre risk för ohälsa än riket i stort. CNI utgår från följande variabler: Ålder över 65 år och 
ensamstående, utlandsfödd (Östeuropa, Asien, Afrika och Sydamerika), arbetslös eller i åtgärd 16-64 år, ensamstående förälder med barn 17 år eller yngre, person ett år eller äldre som flyttat 
in i området, lågutbildad 25-64 år samt ålder yngre än fem år. Källa: SCB. 
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