
MIA Vidare Roslagen Styrgruppsmöte 15 dec 2020



Dagens Agenda 
Incheck och  Mötets kontext

Informationspunkter
• Lägesrapport MIA Vidare
• Horisontella principer
• Ekonomi 
• Utvärdering – socioekonomisk analys

Diskussionspunkter
• Implementering
• Arbetshjälpmedel

-Lägesbeskrivning från styrgruppsrepresentanter
-Något att föra vidare till projektmedarbetare eller regional styrgrupp?
-Reflektioner från dagens möte
-Övriga frågor



Incheckning och 
kontext…

Möte mellan 14.30- 16.00



Jämstäl ldhet.  Icke-diskr iminering.  T i l lgängl ighet

MIA Vidare Roslagen - Tillämpning av MIA Mobilisering inför Arbete

Målgrupp: Kvinnor och män, 16-64 år i behov av samordnat stöd.

På grund av 
bristande 
samverkan 
hamnar 
människor 
i långvarigt 
utanförskap

PROBLEM

•Lokala team
•Samplanering
• Individuellt stöd
•Grupper
•SE på ASF och 
externa arbetsgiv.
•Kollegialt lärande
•Uppföljning 
utvärdering

• Kartläggning /
genuskompas 

• Aktiviteter  
horisontella 
principer

AKTIVITETER

• Etablerad 

samverkan 

• Effektiva, 

arbetssätt 

implemente

rade. 

REGIONALA 
RESULTAT

• Personer 

som står långt 

från arb.mark. 

har börjat 

arbeta/studera 

eller  närma sig 

arbetsmarkn.

• Ökad social 
delaktighet
• Rätt till 
egenmakt och 
en plats i 
arbetslivet.

LÅNGSIKTIG 
EFFEKT

• Projektled
• Team
• Ung.vägled
• Kursledare
• SE-handled
• Arb.trän
platser ASF

RESURSER

• Alla fått stöd 
för att kunna ta 
sitt nästa steg. 
• Samverkande 
arbetssätt är en 
del av ordinarie 
verksamhet
• Effektivare 
arbetssätt för 
personer som 
riskerar 
långvarigt 
utanförskap.
• Deltagares tid 
i utanförskap 
förkortas

LOKALT 
RESULTAT

• 330 deltagare
• 25 % avslutats 
till arbete/studier
• 30 % avslutats 
till ord.arb.förber
insatser
•80 % ökad makt 
över sin situation
• Projekt.med 
och styrgrupp har 
ökat kompetens i 
horisontella 
principer och 
om målgruppen

LOKALT 
UTFALL



Delprojektledning 
grupp

-samordnare
-administratör

Styrgrupp

Arbetsgrupp
10 kommun.
3 AF
1 FK

Arbetsgrupp
3,5 SE-coacher

Arbetsgrupp
6-7 st vägledare

Samordnare 
Inrem.team

Carina L

Samordnare 
ASF – Magnus

SE- ??

Samordnare 
Ungdoms-
vägledare

(??)

Delprojektledare
Samordnare 

Gruppaktivitet
(Kursledare)

Projektorganisation
Mia Vidare Roslagen



Lägesrapport
- Inflöde
- Avslutade deltagare
- Uppföljning Indikatorer
- Personal
- Övrigt



-Inflöde
Deltagare per boendekommun
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-Resultat för avslutade deltagare
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-Resultat från indikatorer



-Personal

• Kursledare – ska rekryteras, annons läggs ut inom kort.

• Kollegialt lärande - Projektpersonalmöte 14/12

• Supported employment - handledning för projekt  
medarbetare  (2-4 ggr/termin)



-Övrigt

• Arbetsträningsplatser - Kö



Horisontella principer
-HP- fika
-Föreläsning Nina Rung , våld i nära relationer 



Ekonomi
• OBS glöm inte fakturerar  

• Styrelsen är positiva till ytterligare medel in i projektet. 
Finns behov?  

• Avvikelse 
Ej ESF medel för ungdomsvägledare. Pga. för få deltagare

Extra möte med medarbetare och deras chefer 16/12.
Förbundet klarar denna kostnad framtill ca februari.

Förslag - Avsluta vägledaren som inte arbetar med 
deltagare i februari?



Utvärdering MIA
Socioekonomiska utvärdering av Mia projektet 2017- maj 2020.
En rapport om kostnadseffekter och stegförflyttningar. Beräknas klar till årsskiftet.

MIA projektet kostar         ca 500-600 tkr/ månad i befintligt form

Kostnadseffekter av MIA  ca -300 tkr 
In i projektet har deltagarna en 100% offentlig försörjning med 1,71 mkr/månad  
Ut från projektet har deltagarna  82% offentlig försörjning med 1,41mkr/månad 

Störst effekt på kostnader för Minst effekt på kostnader för_______             

• Offentlig försörjning 0-3 år   (76%) Offentlig försörjning 4 eller mer (91%)

• Män (71%) Kvinnor (92%)

• Insats ”Ind. stöd, Arbetsträning” (78%) Enbart haft kurs (91%)

• Insats ”Kurs, Ind. stöd Arb. träning”(74%) 

• Insats ”Kurs, Ind. stöd” (65%)



Diskussionspunkt

• Implementering

•Från projektmedarbetare 
- Arbetshjälpmedel finansierade av kommuner?



En handlingsplan för implementering

Vad är det som ska implementeras?
T.ex. ett nytt arbetssätt

Hur ska det implementeras?
T.ex. Arbetssätt implementeras i ordinarie strukturer

När ska det genomföras?
Tex. Hösten 2022

Vem/vilka behöver involveras och vem är ansvarig?
T.ex. vilka aktörer, nyckelpersoner i en organisation

Vilka resurser behövs?
T.ex. ekonomiska och personella

Vad?

Hur?

När?

Vem?

Resurs?



Utkast implementeringsplan MIA Vidare Roslagen

• Kvantitativ Utvärdering
- Kostnadseffekt

• Kvalitativ Utvärdering
- Intervjuer/ enkät 

• Spridningsaktiviteter 
– 15 feb, 22 feb, 8 mars

• Workshop Styrgrupp
”Om implementering”

•Workshop – medarbetare
”Produktifiera samverk.möte”

• Arbetsgrupper lokalt (regionalt)
• Ta fram lokala planer för 

förankring i egen verksamhet 
•Beslutsunderlag tas fram

AKTIVITETER

•Beslut/Överenskommelse 

mellan parter     

(implementering)

•”Metodbok” förankrat 

hos medarbetare och 

aktörer

•Finansiering klart för 

metod hösten 2022

• Info/kommunikations 

plan klar.

• Etablerade samverkan 

mellan parter för målgrupp

• Samverkansteam är en 

del av ord.verksamhet

• Personer ur målgruppen 

erbjuds samordnat stöd 

inför nästa steg . 

• Förkorta utanförskap för 

målgrupp

• Effektivare resursanvänd.

EFFEKTRESULTAT



Diskussionspunkt

• Implementering

•Från projektmedarbetare 
- Arbetshjälpmedel finansierade av kommuner?



- Lägesbeskrivning från representanter

- Något att ta vidare till regional styrgrupp 
eller projektgrupp? 

- Reflektioner och övriga frågor

- Nästa möte 12 Januari



MIA-projektet
@miaprojektet 

MIA-projektet @miaprojektet www.miaprojektet.se

Mod och möjligheter till människor och myndigheter


