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Får vi lov att presentera

MIA-PROJEKTETS ANDRA ÅR
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Tabell. Inskrivna nya deltagare i MIA-projektets samordningsförbund i Stockholm mellan april 2017 fram till och
med mars 2019.
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Sedan det första projektåret kan vi se att inflödet
från Arbetsförmedlingen har minskat med 85 deltagare. Från Försäkringskassan är det 44 deltagare
färre. I år har vi sett en ökning av deltagare som
remitteras från kommunen. Den största ökningen
står vården för. De har remitterat 52 fler deltagare
detta år än vad de gjorde förra året. Det är glädjande
att de hittar till MIA-projektet. Av deltagare från
vården saknar 40 procent ersättning. Vi ser det som
ett bra exempel på att fler deltagare som saknar offentlig försörjning, ändå har behov av ett samordnat
stöd. Det kan vi erbjuda via MIA-projektet.

Till MIA-projektet kan samtliga medlemmar i
samordningsförbunden remittera deltagare, även
egen anmälan är möjlig. Det är 38 deltagare som
har hittat projektet på egen hand under det andra
projektåret.

1

SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet.
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Stegförflyttning
Vi har tidigare nämnt att det är över hälften av
deltagarna som gör en stegförflyttning närmare
arbetsmarknaden när vi utgår från avslutsorsak. Inom MIA-projektet har vi också arbetat
för att finna andra sätt att beskriva den stegförflyttning som många har försökt fånga genom
försörjningsförändringar eller avslutsorsaker.
Ur projektets resultatuppföljning har vi kunnat ta
fram ett mått som tar hänsyn till vilken förändring
i aktivitet som rapporterats när deltagaren avslutas
i MIA-projektet. Av kvinnorna är det 56 procent
och av männen är det 60 procent och som gjort en
sammanlagd stegförflyttning enligt detta mått.
Med detta mått kan vi synliggöra hur deltagarna
förmodas kommit närmare arbetsmarknaden genom att de kan ta del av en insats även om det inte
syns i försörjningsstatistiken.
En sammanlagd stegförflyttning baseras på:

Deltagarnas svar under pågående och
avslutad insats
Ett annat sätt att synliggöra deltagarnas stegförflyttning gör vi genom att jämföra NNS Indikatorer
som deltagarna besvarar under pågående insats
samt vid avslut av insatsen. Det är de två klart
positiva svarsalternativen som redovisas, Helt och
hållet samt Till mycket stor del. Hittills är det
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• Deltagarnas primära försörjning när de skrevs in
i projektet samt eventuellt kompletterande försörjning.
• Deltagarens försörjning när de avslutas ur
MIA-projektet samt avslutsorsak och rapporterad
status vid avslut.
• Deltagare som avslutat till arbete, studier eller
till ordinarie arbetsförberedande insatser på
Arbetsförmedlingen eller kommunen räknas som
att de gjort en stegförflyttning oavsett hur deras
försörjning förändrats.
• Deltagare som praktiserar när de avslutas ut
MIA-projektet men där försörjningen är oförändrad.
• Deltagare som gjort en ekonomisk stegförflyttning oavsett avslutsorsak eller status vid avslut.
För mer information läs Bilagan Mätmetoder och
statistik MIA-projektet 2019.
Könsskillnaden är störst i MIA-projektet Huddinge Botkyrka Salem och MIA-projektet Östra
Södertörn. Eftersom gruppen kvinnor är större
till antalet än gruppen män, måste könsskillnaden
tolkas med försiktighet.

nästan 600 deltagare som har besvarat enkäten
under pågående insats i MIA-projektet. Deltagarna erbjuds att besvara den efter att de deltagit i
MIA-projektet i tre månader.
Det är drygt 360 deltagare som har besvarat
motsvarande enkät när de avslutar deltagandet i
MIA-projektet. I ett spindeldiagram visas förflyttning mellan svarsalternativen. Andel positiva svar

ökar i samtliga frågor, utom när det gäller frågan
kring om de känner sig mer redo att börja arbeta
eller studera. För detta svarsalternativ är svaren
Helt och hållet, Till mycket stor del samt Till stor
del sammanslagna.
När svaren studeras utifrån kön så framkommer
att kvinnor och män upplever stödet från projektet
på olika sätt. Kvinnorna är mer nöjda med stödet
de får från MIA-projektet. De upplever inte i lika
stor grad att de är mer redo för arbete eller studier
när de avslutas i projektet som männen. Det stämmer också överens med det utfall till arbete och
studier som förekommer för kvinnorna. Könsskillnaderna stärker bilden av att de kvinnor som deltar
i MIA-projektet kan ha en svagare förankring på
arbetsmarknaden.
För att finna orsaker till dessa könsskillnader
behöver resultaten ställas i relation till de stora
skillnader som förekommer mellan kommunerna
som ingår i MIA-projektet. Ett sätt är att studera
ohälsotalet, som baserar sig på hur många

nettodagar som Försäkringskassan betalar ut i
ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande
till antalet försäkrade. För kvinnor är de högsta
ohälsotalen mellan 35,8 till 27 nettodagar i
kommunerna Nynäshamn, Haninge, Botkyrka
och Tyresö. Medan det för män är det högsta
ohälsotalet mellan 23,4 och 18,6 nettodagar, i
kommunerna Nynäshamn, Tyresö, Södertälje och
Haninge. Snittet i riket för 2018 var 29,9 och 16,1
nettodagar för kvinnor respektive män.

Egen skattning av stegförflyttning
I MIA-projektet Södertälje mäts deltagarnas
stegförflyttning genom att de skattas enligt en
tiogradig skala. Skattning sker vid start och avslut.
Syftet med skalan är att kunna beskriva stegförflyttningar på ett enhetligt sätt och uttrycka
stegförflyttning med ett tal för att i förlängningen
beskriva hela gruppens stegförflyttning. MIA-projektet arbetar längs hela skalan. Arbetsförmedlingen och Enheten för arbetsrehabilitering (EFA) tar
vid senare.
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MIA-projektet
ger effekter för
myndigheterna

Samordningsförbundens uppdrag om att underlätta effektiv resursanvändning.
“Försäkringskassan får träffa överenskommelse
med kommun, landsting och länsarbetsnämnd
om att samverka i syfte att uppnå en effektivare
användning av tillgängliga resurser”
(Prop 2002/03:132)

MIA-projektet har under de första två åren
visat hur viktigt det är att det finns en aktör
som erbjuder/tar emot och samordnar arbetet
kring personer med en komplex problematik. I
arbetet med dessa individer har MIA-projektet
synliggjort värdet av att arbeta med personcentrerade insatser.

Hur kan MIA-projektet bidra till och förstärka ordinarie verksamhet hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan?
MIA-projektet har ställt frågor projektets personal
och bett dem beskriva hur de ser att MIA-projektet
kan komplettera den verksamhet och de ansvarsområden som deras hemmaorganisationer har. De
anger bland annat följande:
• MIA-projektet kan bidra med kompletterande
insatser och resursintensivt stöd för de som från
Försäkringskassans sida bedöms ha arbetsförmåga
men som av Arbetsförmedlingen bedöms stå för
långt från arbetsmarknaden för att kunna delta i
arbetsmarknadspolitiska program hos Arbetsförmedlingen.
• Genom att fortsätta att delta som parter i
MIA-projektet kan myndigheterna bidra till att
samordningsförbundens resurser, och därmed
omfattningen av stöd och samverkan kring
prioriterade målgrupper, kan växlas upp. Detta
ligger i linje med de uppdrag som myndigheterna
har kring att medverka i socialfondsprogrammet
20

i syfte att ge stöd till kvinnor och män som har
behov av stöd för att återgå i arbete eller etablera
sig på arbetsmarknaden, bidra till uppföljning och
utvärdering samt ta tillvara resultat, lärdomar och
erfarenheter.
• Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har
i uppdrag att i samarbete utreda behovet av och
genomföra insatser som förkortar tiden i sjukförsäkringen. Behov av insatser ska identifieras och
mötas så tidigt som möjligt för kvinnor och män
som har behov av aktiva rehabiliteringsinsatser.
Genom samverkan ska myndigheterna bidra till en
långsiktigt stabil och låg sjukfrånvaro.
• MIA-projektet kan ha en konsulterande roll när
det finns oklarheter kring personers förutsättningar för rehabilitering och det finns indikationer
på att omfattande samordning kan komma att
behövas. MIA-projektet kan bidra med att, på ett
eﬀektivt sätt och utifrån flera parters kompetens,
identifiera behov av insatser genom att använda
myndighetsgemensamma team.
• Att förbättra och utveckla processerna för att
kartlägga individens behov och göra en samordnad
planering är samhällsekonomiskt fördelaktigt genom att det blir mer eﬀektiva, tidsbesparande och
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Deltagare från Arbetsförmedlingen
Det är 12 procent av MIA-projektets deltagare
som har anvisats från Arbetsförmedlingen. De har
oftast aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid
inskrivning i projektet. En femtedel av de deltagare
som Arbetsförmedlingen anvisat till MIA-projektet
saknar oﬀentlig försörjning.

Tid i offentlig försörjning för deltagare från
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Tid i oﬀentlig försörjning för Arbetsförmedlingens
deltagare (181 personer) och deltagare med ersättning från sjukförsäkringen (525 personer).
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Hur ser måluppfyllelsen ut för Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens deltagare?
Det är 444 deltagare som remitterats från myndigheterna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som avslutats i projektet. Över hälften gör en

22

Upp till 9 år

Män AF

Mer än 9 år
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Män FK

stegförflyttning närmare arbetsmarknaden, varav
22 procent avslutas till arbete eller studier direkt
efter MIA-projektet. Andelen kvinnor som remitterats från Försäkringskassan avslutas till fortsatt
arbetsförberedande insatser är högre utsträckning
än män. 26 procent av kvinnorna deltar i arbetsförberedande insatser på Arbetsförmedlingen och
18 procent av männen.

Kommunernas
och regionens
deltagare
Nästan hälften av MIA-projektets deltagare
som remitterats till projektet från kommunerna och drygt 100 deltagare har remitterats
från vården. Det som utmärker deltagarna som
remitterats från kommunen är att de har en
något högre medianålder än resterande deltagare i MIA-projektet. Detta gäller framförallt
för männen.
Det är över 600 deltagare, 42 procent, som har
ekonomiskt bistånd när de kommer till MIA-projektet. I fyra av MIA-projektets kommuner ligger
antalet hushåll med mycket långvarigt ekonomiskt
bistånd över rikssnittet. Uppgifterna är baserade på
årsstatistiken för 20181 och kan till viss del förklara
det höga inflödet av deltagare från kommunerna.
Även Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, menar i en rapport 2 om Samordningsförbunden, att

det finns en mätbar skillnad i kommuner där det
finns ett samordningsförbund. Det är en högre andel personer som har försörjningsstöd i kommuner
med samordningsförbund. Det är framförallt hos
den äldre målgruppen som mönstret är synligt.
Totalt har 377 deltagare som remitterats från
kommunerna hunnit avslutas i MIA-projektet.
Det motsvarar 45 procent av samtliga avslutade
deltagare.

Deltagare utan offentlig försörjning
vid start
Det finns 182 deltagare som uppger att de saknar oﬀentlig försörjning när de remitteras till
MIA-projektet. Drygt hälften av dem är under 30
år. Många av dessa deltagare kan antas tillhöra en
grupp som utan samordningsförbunden inte skulle
fått ta del av samordnade insatser. Det är sammanlagt 108 deltagare som har anvisats från vården.
En fjärdedel av deltagarna utan ersättning har
remitterats till projektet från vården. I MIA-projektet Östra Södertörn och MIA-projektet VärNa
är det fyra av fem av de som saknar ersättning när
de remitteras till projektet som är under 30 år.

1

Öppna jämförelser, Socialstyrelsen 2018. 2 Rapport 2019:4
Gör samordningsförbund någon skillnad? En analys av samordningsförbund under perioden 2005–2010.
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Metoder och
arbetssätt
Arbetssättet, riktat till deltagare i projektet,
utgår ifrån deltagarens behov av samordning.
De evidensbaserade metoder MIA-projektet
främst valt att arbeta med är Case management (CM), Supported Employment (SE),
Individual Placement and Support (IPS) och
Bostonmodellen. I projektet tillämpas även andra metoder och arbetssätt såsom myndighetsgemensamma plattformar, förrehabiliterande
mobiliseringsinsatser, gruppverksamheter och
arbetsträning på arbetsintegrerande sociala
företag (ASF).

Samverkansteam och myndighetsgemensamma plattformar
I alla delprojekt ingår medarbetare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen.
Tre av delprojekten har samverkansteam som
ingång för deltagare: Roslagen, VärNa och Östra
Södertörn. I dessa samverkansteam medverkar
även representanter från vården. De träﬀas löpande
varje vecka i sina respektive kommuner för att
underlätta samverkan mellan myndigheterna.
MIA-projektet Östra Södertörn har haft samverkansteam med benämningen Resursråd redan
innan MIA-projektet startade. Det är en myndighetsgemensam plattform som framförallt
uppskattas av handläggare som kan komma för
konsultation när de behöver veta vad andra myndigheter gör i ärendet.
MIA-projektet VärNa arbetar också framgångsrikt
med sitt Lotsteam som träﬀas varje tisdag för att
gå igenom deltagarärenden tillsammans.
Lotsteamets löpande arbete stärker samverkan
enligt deras egna utvärdering.

PROJEKTMÅL:
Utveckla samordnade insatser för att möta
individers behov och förutsättningar att
nå arbete, studier eller att delta i ordinarie
arbetsförberedande insatser.
Projektspecifika definitioner av metoder och
erfarenheter av dessa har dokumenterats
som underlag för fortsatt implementering.

MIA-projektet Södra Roslagens samverkansteam
skiljer ut sig genom att deltagaren deltar tillsammans när teamet träﬀas för att gå igenom deltagarens situation. Det har visat sig vara en framgångsfaktor för Södra Roslagen.
De övriga tre delprojekten når framgång genom
det faktum att många medarbetare är utlånade
från de olika myndigheterna och har kompetens
som ger MIA-projektet draghjälp. Dessutom har
de, precis som alla delprojekt, tillgång till alla
parter genom samordningsförbunden.

Vad har deltagarna fått för stöd?
En generell beskrivning av metoderna vi valt i
MIA-projektet är att de är personcentrerade. De
främjar självständighet och utgår från personens
vilja. Samtliga metoder har deltagarens behov i
centrum. Deltagaren får möjlighet till självbestämmande och makt över processen. I alla metoder
finns en tillit till personens egen förmåga och individuella resurser. Det är vad MIA-projektet handlar om. Att ge mod och möjligheter till människor
som av olika skäl inte arbetat på mycket länge.

Tabell. Antal avslutade och pågående deltagare per
insats i MIA-projektet. En deltagare kan ha tagit del
av flera insatser och därmed vara representerad i
tabellen flera gånger.
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PROJEKTMÅL:
Deltagarna erbjuds en större variation och
bredd av arbetsträningsplatser genom ASF
och andra arbetsgivare.
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Antal deltagare som har arbetstränat på ett ASF.
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Avvikelser

Antal rapporterade avvikelser,
januari 2018 – mars 2019
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- Vårt delprojekt har sedan start haft en hög andel
deltagare som kommer från Försäkringskassan och
får sjukpenning. Deltagare som uppbär sjukpenning har på grund av rådande regelverk begränsade
möjligheter till arbetsträning. Deltagare som får
sjukpenning har på grund av regelverket begränsade möjligheter till arbetsträning.
Hur uppfyller vi målen?
När vårt andra projektår avslutades hade vi tagit
emot 296 deltagare, varav 180 deltagare avslutat.
Av de avslutade har 47 personer börjat arbeta eller
studera och 71 personer har gått vidare till arbetsförberedande insatser inom kommunen eller
Arbetsförmedlingen. Totalt har 66 procent av de
avslutade deltagarna gått vidare till arbete, studier
eller till någon arbetsförberedande aktivitet.
Fyra av fem deltagare är mellan 30-64 år. Hälften
av kvinnorna och trettio procent av männen hade
sjukpenning från Försäkringskassan när de skrevs
in i projektet. Fler män än kvinnor har börjat arbeta eller studera när de avslutat projektet. Det gör
att vi når målet för att få ut männen i delprojektet
på arbetsmarknaden med god marginal. När det
gäller kvinnor som börjar arbeta efter projektet,
ligger vi i nivå med hela MIA-projektet. Vi behöver
analysera varför en lägre andel av kvinnorna än
männen går till arbete och se hur vi kan arbeta
mer jämställt och jämlikt i delprojektet.
Vi har upplevt en del utmaningar kring att skapa
bra överföringar för våra deltagare från projektet
till ordinarie arbetsförberedande insatser då det
bland annat har varit svårt att lämna över deltagare
till Arbetsförmedlingen och till Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingens Förstärkta samarbete.
Dels på grund av omorganisationer hos myndigheterna men även då det inte finns möjlighet
att ge ett liknande stöd som MIA-projektet ger
hos de ordinarie myndigheterna och deltagarna
38

fortsatt kan behöva mycket stöd. Detta är en viktig
lärdom att ta med sig inför vårt fortsatta arbete
och utforska om det går att minska glappet mellan
insatserna för att möjliggöra för deltagaren att ha
bättre förutsättningar att ta del av arbetsförberedande insatser.
Röster och citat
“Genom MIA-projektet har jag kommit till
insikt om hur jag själv fungerar. Mina styrkor
och begränsningar och hur jag kan ta hänsyn till
dem för att inte bli sjuk igen.”
“Jag har haft mest nytta av arbetsträning som
aktivitet på MIA, för att de är så duktiga på att
få människor i arbete”.
“När det gäller planeringen efter MIA så har de
hjälpt till med att rätt stöd kommer fortsätta.
Det känns som en trygg framtid. Jag har varit
med om andra hjälpinsatser där de bara släpper en efter att det är klart men MIA har sett
till att det inte händer denna gång.”
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med samma diagnos. Gruppen har haft besök
av läkare från narkolepsivården på Karolinska
sjukhuset, en dietist och en arbetsterapeut från
Arbetsförmedlingen. Deltagarna har arbetat
med sin individuella plan mot arbete och studier med hjälp av SMARTA mål.

Deltagarnas tid i offentlig försörjning innan
start i MIA-projektet.
40%
35%
30%
25%

Utmaningar

Under hösten 2018 var inflödet till våra insatser Case management lågt. När den lokala
styrgruppen fattade beslut om att fler parter
skulle kunna remittera deltagare och när vi
informerade om projektet på ett frukostmöte
i november 2018, samt startade Arbetsträning
på ASF, ökade intresseanmälningarna starkt.
Idag är utmaningen att kunna erbjuda plats till
alla de personer som står i kö för
kompletterande eller förrehabiliterande stöd.
Det är inte okomplicerat att använda en metod
som är så känd till namnet som Case management, men i ett helt nytt sammanhang. Samverkansarbetet i en stor stad som Stockholm
med 14 stadsdelar, är verkligen en utmaning.
Det finns många olika remitterande parter och
medarbetare i ordinarie verksamheter som har
olika förväntningar på oss utifrån sina egna
uppdrag och mål.
Delprojektet har hela tiden tampats med att de
remitterande och samverkande parterna ibland
har begränsade möjligheter till att samarbeta
till nytta för individen. Det kan vara svårt för
deltagare och projektets medarbetare att komma i kontakt med de ordinarie verksamheterna. Det är stor personalomsättning hos vissa
parter. Det försvårar för deltagarna att komma
vidare i sin rehabilitering. Vi upplever att ordinarie handläggare inte alltid har förutsättningar för att delta i möten med projektets personal
och deltagare.
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Deltagare MIA-projektet Stockholms stad
“Jag skulle vilja börja på en yrkesutbildning
men det har verkat så svårt tidigare på grund
av min autism, ADHD och ångest. Jag har jobbat, men för några år sedan blev jag sjukskriven
och sedan fem år tillbaka har jag haft aktivitetsersättning. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skulle hjälpa mig att hitta ett anpassat
arbete förut, men det funkade inte. Min familj
och alla bor här i Stockholm och hjälper mig
mycket men jag vill kunna klara mig själv. Med
stöd från min case manager har jag hittat information om olika utbildningar och hur jag ska
kunna studera med mina funktionsnedsättningar. Vi har gjort studiebesök på några skolor och
jag har fått träffa en studie- och yrkesvägledare. Jag har också tagit kontakt med CSN för
att få information om studiestöd.”
Amanda, 28 år
“Det var en arbetsplatsolycka på jobbet där jag
skadade ryggen. Smärtan gör att jag inte har
orkat ta tag i att komma igång att arbeta igen.
Jag har gått till soc i två år nu och är inskriven
på Jobbtorg. Jag har problem med min ekonomi
och har därför inte heller någonstans att bo så
jag flyttar runt hos kompisar. Jag hade några
enklare jobb inom industrin innan jag skadade

43

44

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

< 1 år

1-3 år

3-6 år

Kvinnor

Män

6-9 år

> 9 år

Ej angivet

Samtliga

45

Lösningar

• En lyckad satsning är hälsogruppen för kvinnor med svaga svenskkunskaper. Deltagarna
tränar svenska och lär sig mer om hälsa. Hittills har 26 kvinnor deltagit, övervägande delen
med arabiska som första språk. Hälsogruppen
avslutas med knytkalas och bowling, vilket var
mycket uppskattat.
• Det vi sett från första hälsogruppen är att
flera deltagare börjat träna i Korpen eller på
gym. Vi följer upp deltagarna för att se om de
på sikt blir mer aktiva och kommer närmare
arbetsmarknaden.
• Sociala företag har en gemensam nämnare i
att tillgodose behov av introduktion till arbetsmarknaden. Deltagarna får en plattform
för gemenskap där de kan göra nytta och växa.
Det är en viktig form av för-rehabilitering.
• Under MIA-projektets första två år har
arbetsträning blivit viktigare. Redan innan
avtalen var klara 2018 hade 34 personer arbetstränat och sex fått arbete.
• Totalt har 94 deltagare arbetstränat sedan
MIA-projektet startade.
Reflektioner egen kartläggning

• I många fall har MIA-projektets medarbetare
haft som primär uppgift att hjälpa deltagarna
till utredning, behandling och rehabilitering.
• I många fall har deltagarna haft svårt att
fråga efter rätt behandling.
• Vissa deltagare har varit oförstående till att
de kan ha en neuropsykiatrisk diagnos, eller
utvecklingsstörning och tackat nej till att få
hjälp med utredning.
Vad är det som hänt i vårt projekt – når vi
målen?

Fler deltagare har avslutas till sjukdom och
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fortsatt rehabilitering än i de andra delprojekten. Orsaken till det är troligen att målgruppen generellt har en hög ålder, samt lång tid i
oﬀentlig försörjning.

Det är fler kvinnor än män i delprojektet, ändå
avslutas fler män än kvinnor till arbete. Kvinnorna i vårt delprojekt har annan bakgrund
än männen. Vid inskrivning i MIA-projektet
hade 49 procent av kvinnorna haft oﬀentlig
försörjning i mer än sex år. Motsvarande siﬀra
för männen var 40 procent. Kvinnorna är
äldre, 55 procent av kvinnorna är över 45 år.
Motsvarande åldersgrupp utgör av 43 procent
av männen. Vår egen kartläggning visar att
betydligt fler kvinnor i MIA-projektet Södertälje hade svaga kunskaper i svenska jämfört
med männen.
Av våra 127 deltagare som avslutat MIA-projektet innan april 2019, har 17 personer fått ett
arbete eller börjat studera. 11 av dessa personer
är över 30 år. Vi kommer att följa upp arbetsträningens betydelse under resten av projekttiden.
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Deltagarnas tid i offentlig försörjning innan
start i MIA-projektet.
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Supported employment (SE) i grupp

I MIA-projektet VärNa har projektmedarbetarna träﬀat deltagare i grupper om två till
fem personer för att ge SE-stöd. Kurstillfällena
består av social samvaro och aktiviteter. Deltagarna diskuterar vilken typ av arbete de skulle
passa för, vilka arbetsträningsmöjligheter som
finns och varför man ska arbeta. Grupperna
fokuserar på balans mellan arbete, fritid och
sömn. I gruppen får de också möjlighet att
träna social kompetens.
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Vi utökar projektet med nya mobila handledare arbetsgivare visat intresse för att ta emot
deltagare för arbetsträning eftersom vi sett att
behovet av arbetsträningsplatser och SE-handledare.
Skillnaden mellan mobila SE-handledare och
vanliga SE-handledare är att de mobila är att
Vägledningen är klar innan de tar vid. Dessa
handledare är sedan ute på arbetsträningsplatser och avlastar arbetsgivaren med handledning
av deltagaren, vilket gör att arbetsgivaren kan
ta emot deltagare.
Arbetsträningsmöjligheterna har varit en av
de avgörande faktorerna för MIA-projektet
VärNas goda resultat. Vad som behövs är
anpassningsmöjligheter, tillräcklig bredd på
arbetsuppgifter med utgångspunkt från deltagarens intresse och styrkor. Dessutom krävs
fungerande handledning och stort tålamod
från alla inblandade.
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Metodutveckling:
träﬀsäkerhet för val av insatser. Det har bland
annat lett till att färre deltagare avslutar en
påbörjad insats i förtid. Vi har också startat två
nya insatser utifrån vår analys: En fördjupad
kartläggning och ett motiverande samtalspaket.
liseringskurserna samt aktiv kommunikation
med kursansvarig och deltagarna.
sträningsplatserna.
vid flerpartsmöten där deltagarna ingår. Inspirationsdagar kring metoden har genomförts
tillsammans med MIA-projektet Huddinge
Botkyrka Salem.
har ökat, vilket bidragit till fler deltagare.

ners, ökad kommunikation, nätverkande och
flera besök hittar vi lösningar för deltagarna
snabbare.
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gar kring behovet av myndighetsövergripande
team. Det ger oss ytterligare underlag inför
implementering av projektets arbetssätt.
Hur ser en typisk MIA-deltagare ut?
”Det började med en utmattningsdiagnos och
jag är fortfarande inskriven i psykiatrin. Jag
har förtroende för vården. Sedan drygt fyra år
lever jag på offentlig försörjning. Min högsta
utbildning är gymnasiet. MIA-projektet kanske
kan hjälpa mig att komma ut i arbetslivet igen”.
Eva, 41 år
”Jag har en neuropsykiatrisk diagnos sedan
födseln, men klarade av gymnasiet. Nu är jag
sjukskriven via psykiatrin och har haft offentlig
försörjning i ett och ett halvt år. Jag har kontakt
med socialpsykiatrin och LSS. MIA-projektet
kanske kan ge mig ett anpassat arbete”.
Johan, 41 år
Deltagarnas tid i offentlig försörjning innan
start i MIA-projektet.
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Vad har hänt i vårt delprojekt?

Nya myndighetsövergripande plattformar
MIA-projektet Södra Roslagen arbetar för
tillfället med flera olika former av myndighetsövergripande plattformar där MIA-inremitterande teamet utgör en sådan. Under
projektets gång har flera andra samverkansteam initierats av MIA-projektet Södra Roslagen. Gemensamt för dessa samverkansteam är
att deltagarna inte är representerade på mötena
utan att teamen mer har karaktär av ärendedragning, information om potentiella deltagare, informationsutbyte kring myndigheternas och kommunernas regelverk.
En sammanställning av erfarenheter från dessa
samverkansteam visar att de kännetecknas av
att fysiska möten i nya konstellationer bidragit
till att tjänstemännen/myndigheterna som
deltar, har hittat nya kontaktvägar som bidrar
till att det är lättare att kontakta rätt person.
De nya samverkansteamen har möten oftare/
mer kontinuerligt och har ett tydligare fokus
på deltagarna än andra samverkansplattformar
inom kommunen och/eller myndigheterna.

Samtliga

Offentlig försörjning

• Sjukpenning är den vanligaste ersättningsformen vid inskrivning i MIA-projektet Södra
Roslagen.
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• 56 procent av kvinnorna har sjukpenning.
Hos männen är motsvarande siﬀra 27 procent.
• Bland männen med oﬀentlig försörjning
är det vanligast med ekonomiskt bistånd (28
procent) eller aktivitetsersättning (18 procent)
som primär försörjning.

En oväntad eﬀekt av både inremitterande
teamet och dessa nya samverkansteam är
det stora intresset från psykiatrin som idag
ser MIA-projektet som en integrerad del i
verksamheten. Det avspeglar sig även i olika
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projektets insatser. Det första halvåret såg vi ett
minskat inflöde från framförallt Försäkringskassan. Den stora skillnaden var att myndigheten flyttade sitt kontor från Haninge till Globen. I början
av 2019 har dock inflödet återgått till tidigare nivå.
Vi har arbetat med att öka samarbetet mellan
de olika insatserna så att deltagarna ska kunna
ta del av fler parallella insatser. Samverkansteamen Resursråden fungerar som inremittering av
deltagare till MIA-projektet. Det är också samverkansteamen som har kontakten med projektmedarbetarna kring uppföljning av deltagare. Rutinerna mellan insatserna och Resursråden är under
ständig utveckling och nya processkartor har tagits
fram tillsammans.
Generellt är deltagarna i MIA-projektet Östra
Södertörn mycket nöjda med sina insatser. 82 procent av deltagarna anser att stödet som de får ta del
av är till stor nytta för dem. Det är 50 procent av
männen som svarar att de känner sig mer redo att
börja arbeta eller studera när de avslutar MIA-projektet Östra Södertörn. När vi jämför detta med
kvinnorna är det motsvarande 28 procent av kvinnorna. Det förekommer också könsskillnader när
det gäller både utfall till arbete och studier och till
ordinarie arbetsförberedande insatser.

Resultat som vi är stolta över:
MIA-projektet. Det är både våra medarbetare och
Resursrådets representanter från vården som bidrar
till att sprida kunskapen om projektet. För planeringen är det ofta bra när det är kuratorerna som
remitterar.
tidigare ut i anställning.
- Många har fått möjlighet att ta del av Arbetsförmedlingens insatser. Vi har ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen som tar över när
närvaron på arbetsträningen har ökat i tid.
jobb.
mycket lång frånvaro från arbetsmarknaden som
haft ekonomiskt bistånd från kommunen under
lång tid. Efter att de fått möjlighet till arbetsträning på ASF har de också fått jobb.
Måluppfyllelse
att 40 procent närmar sig arbetsmarknaden genom
att de deltar i ordinarie arbetsförberedande insatser
hos kommunen eller på Arbetsförmedlingen.
tning till arbete studier, eller via ordinarie insats.
tning till arbete studier, eller via ordinarie insats.

Utmaningar
ersättning när de remitteras till delprojektet, de är
totalt 179 deltagare.
har aktivitetsersättning. De är mellan 21-25 år.
Men många av de unga saknar oﬀentlig försörjning. Det innebär också att de saknar ordinarie
handläggare som kan sköta planeringen av insatsen
tillsammans projektet.
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till att det skapats en kö som består av deltagare
som väntar på att medarbetarna ska kunna ha
uppstartsmöte med remitterande handläggare.

är äldre än männen i delprojektet, de har längre tid
i oﬀentlig försörjning och avslutas till sjukdom i
högre utsträckning än männen.
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