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Studien 
Denna studie är Effektstudie del två av tre studier om projekt MIA Roslagen och 
avser deltagare som avslutats mellan 2019 01 01 och 2020 05 30. 
 

Liksom i den första studien, genomförd för deltagare avslutade under 
perioden 2017 05 01 – 2019 12 31, är målet med denna att synliggöra/ kartlägga 
om MIA-projektets insatser gentemot deltagarna, bidragit till skillnader i offentliga 
kostnader – lägre eller högre – liksom om kostnaderna förflyttats mellan olika 
kostnadsställen/aktörer.  
 

I uppdraget ingår bland annat att kartlägga och göra jämförelser mellan 
kostnaderna för deltagarnas primärförsörjning vid inskrivning respektive 
projektavslut enligt följande:  

• vid in- och utträde 
• könsuppdelat 
• i förhållande till tid i offentlig försörjning 
• i förhållande till genomförda insatser 

 

Denna studie bygger på uppgifter för deltagarnas offentliga försörjning från olika 
kostnadsställen från deras början till avslut i projektet. Beräkningsunderlaget till 
studien är hämtat från MIA-projektets databas Aventus med uppgifter för 134 
deltagare varav 90 personer som avslutades under perioden 2019-maj 2020 och 
44 personer som fortsatte in i förlängningsprojekt MIA vidare.   
 

En del av denna studie hanterar de 90 deltagare som avlutats. Eftersom de 44 
personer som fortsatt till förlängningsprojektet MIA vidare, har deltagit i projektet 
under mycket begränsad tid varför det inte är rimligt att kunna utläsa några 
kostnadseffekter av genomförda insatser. 
 

En effektstudie av detta slag som visar hur offentliga kostnader minskar eller 
ökar, har naturligtvis vissa begränsningar när det gäller att åskådliggöra vilka 
övriga samhällsvinster som kan uppstå som ett resultat av de gemensamma 
insatser som genomförts med och för deltagarna i MIA-projektet.  Till 
samhällsvinster räknas ju även exempelvis de skatteintäkter som deltagarna 
bidrar med när de har fått ett arbete. 
 

Stora samhällsvinster – liksom vinster för personen – uppkomna genom 
myndigheters och offentlighetens samverkan, har kunnat iakttas i ett antal 
genomförda socioekonomiska bokslut.  
 

”Socioekonomiska bokslut är en metod som redovisar samhällets kostnader för 
personer som befinner sig i utanförskap och jämför dessa med samhällets kostnader 
då dessa personer är aktiva i någon typ av verksamhet, till exempel sociala företag. De 
effekter som ett liv i till exempel missbruk och kriminalitet eller psykisk ohälsa, leder till 
genom vård, fängelsevistelser, rättegångs-kostnader med mera, spåras. Dessa 
effekter har det satts prislapp på och genom socioekonomiska bokslut studeras hur 
dessa effekter minskat när personerna blivit medarbetare i sociala företag. Metoden 
bygger på nationalekonomiska teorier och utförs av utomstående experter. Fyra 
uppmärksammade socioekonomiska bokslut på sociala företag har gjorts. Företagen 
Basta och Vägen ut! visar att samhället tjänar cirka 1 miljon kronor per person och år 
för de som arbetar på där, och cirka 150 000-300 000 kronor per person och år för de 
med psykisk ohälsa som arbetar på Kooperativet KOS.” www.foretagande.se 

                                                       

Parallellt med denna studie genomförs även andra, kvalitativa, studier som kan 
ses som komplement till denna studie. 
 

Stockholm 2020 11 30 
Annette Dünkelberg 
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Projektbakgrund 
Sex samordningsförbund i Stockholms län drev det länsövergripande projekt MIA 
(mobilisering inför arbete) finansierat av europeiska socialfonden.  Varje 
samordningsförbund är delägare till ett eget delprojekt. MIA Roslagen är ett av 
dem som drivs av samordningsförbundet Roslagen. Projektet startade 1 april 
2017 och pågick t.o.m. maj 2020. 
 
Projektet började som ”MIA Södra Roslagen” och riktade sig till personer som 
bodde i Täby och Österåkers kommuner och som av någon anledning inte 
arbetat på länge och befinner sig långt från arbetsmarknaden. Oavsett om 
orsaken varit sjukskrivning, rehabilitering eller av andra skäl, är MIA-projektets 
mål att öppna dörrarna till arbetsmarknaden. När projektet startade den 1 april 
2017 var målet att fram till projektavslut i maj 2020 ta emot 170 deltagare. 
 
Under våren 2019 anslöt fyra nya kommuner till samordningsförbundet Roslagen, 
Danderyd, Vaxholm, Vallentuna och Norrtälje. Till hösten gick kommunerna med i 
det befintliga projektet MIA Södra Roslagen som övergick till MIA Roslagen. 
Slutmålet för antal deltagare skrevs också upp från 170 till 240 för hela 
projektperioden. 
 
Projektet hade nu fått sex kommuner att samverka i arbetet med att överbrygga 
det stuprörstänkande som bitvis funnits vad gäller handläggning av insatser till 
personer med olika behov av samhällsstöd. Projektets genomförandefas startade 
den 1 april 2017 och löpte t.o.m. maj 2020 
 

Målgrupp och mål  
Projektets målgrupp var personer som stod långt från arbetsmarknaden och 
målet var att 240 personer skulle erbjudas samordnat stöd och insatser i projektet 
som utifrån deltagarens behov skulle bidra till att denne ökade sina möjligheter till 
arbete och egen försörjning. 
 
De kvantitativa målen var att:  
 

• minst 30 procent av deltagarna får en egen försörjning  
  genom arbete eller studier  
• minst 40 procent av projektets deltagare kan delta i  
   ordinarie arbetsförberedande insatser hos  
  Arbetsförmedlingen eller kommunen.  

 
 

LITEN ORDLISTA 
 
Samordningsförbundet samverkansteamet ett förbund mellan 
medlemsparterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och 
Region.  
 
Europeiska socialfonden finansierar projekt som arbetar med kompetens, 
utveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. 
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Deltagare  
Här nedan finns deltagarnas bakgrundsvariabler redovisade. Först uppgifter kring 
vilka myndigheter och kommuner som de 90 deltagarna har inremitterats från, 
efter det i vilka kommuner deltagarna bor och sist, hur många år deltagarna varit i 
offentlig försörjning. 
 
 
Antal deltagare per inremittent har varit 
 (134 deltagare inkl 44 till MIA vidare) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Könsfördelningen bland de 134 deltagarna fördelat på offentlig försörjning var 
följande: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
	  

	  

	  

	  

Antal deltagare per boendekommun  
har varit (90 deltagare) 
	  

Antal år i offentlig försörjning  
(90 deltagare) 
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Insatser 
I MIA-projektet har en rad insatser erbjudits deltagarna, allt efter gemensamma 
genomgångar av deltagarens intresse, möjlighet och fallenhet. Insatserna kunde 
ske parallellt, flera gånger eller följa på varandra. Under den period som studien 
behandlar har följande genomförts: 
 
Samverkansmöte med myndighetsgemensamt team 
Samverkansmöterna med teamet är ingången till projektet. För att komma fram till 
bästa möjliga insatser för deltagaren under projektperioden har merparten av 
deltagarna fått rådgöra med teamet. 
 
Individuellt stöd som getts utifrån deltagarens behov och önskemål 
Vid 76 tillfällen har deltagare fått: antingen en SE-handledare eller en IPS-coach 
med stöd under arbetsträningen och på arbetsplatsen, eller Case Manager med 
en person som ger stöd under möten med vården, kommunen, 
Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan . 
 

Kurser 
Under den period som studien behandlar har projektet haft 74 kursdeltagare.  
De kurser som genomförts i projektet har syftat till att motivera kursdeltagarna 
inför nästa steg i sin arbetslivsinriktade rehabilitering.    
  

Arbetsträning  
Under den period som studien behandlar har 80 arbetsträningar erbjudits 
projketdeltagare genom 23-31 platser/månad hos följande Arbetsintegrerande 
sociala företag (ASF): Re:Innovation (Täby), Berga Beds (Österåker), Selmas 
hunddagis (Österåker), Resurs i Roslagen (Norrtälje), Café Rekommendera 
(Norrtälje), Roslagskrafter (Norrtälje), Väddö Hälsoträdgård (Norrtälje).  
14 deltagare har erbjudits arbetsträning och praktik hos andra externa företag.

LITEN ORDLISTA 
Myndighetsgemensamma samverkansteamet består av representant- 
ter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna.  
Teamet träffas lokalt i deltagarens boendekommun. 
 

Supported Employment (SE) är en metod för arbetslivsinriktad reha-
bilitering. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning som står 
långt ifrån arbetsmarknaden. Målet är att de ska stöttas i att finna, få och 
behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. 
 

IPS står för ”Personal Placement and Support”. Metoden används för 
att hjälpa personer med psykisk ohälsa att hitta och behålla en 
konkurrenskraftig anställning. Samtalsmetodiken inom IPS utgår ifrån ett 
positivt förhållningssätt där man som stödperson fokuserar på att stötta 
personen att identifiera sina resurser, tro på sig själv och förverkliga mål 
som personen sätter upp. 
 

Case Management (CM) är en insats som samordnar behandling, 
rehabilitering och uppföljning av och med personer med psykiska 
funktionshinder för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som 
möjligt.  
 

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) 
• driver näringsverksamhet med övergripande mål att integrera 
människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i 
arbetsliv och samhälle 
• skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på 
annat väl dokumenterat sätt  
• återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamhet 
• är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet 
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Force Majeure 

När ytterligare fyra kommuner anslöt sig till MIA-projektet under senhösten 2019 
var det ingen som anade vad som skulle komma under våren 2020. I mitten av 
mars 2020 proklamerade Världshälsoorganisationen WHO att virussjukdomen 
Covid 19 var att betrakta som en pandemi och Hälsovårdsmyndigheten i Sverige 
kunde konstatera att även vi i Sverige var hårt drabbade av densamma.  
 
I vilken mån och på vilket sätt som denna pandemi har kommit att påverka 
människors möjligheter att delta i/ medverka i projektet kan vara svårt att påvisa, 
men vi vill ändå ta upp detta då det påverkat stora delar av samhället runt 
omkring och eventuellt därmed även projektets möjlighet att rekrytera och behålla 
deltagare.   
 
Även genomförandet av insatserna påverkades liksom personalsituationen. 
Gruppaktiviteter liksom studiebesök på ASF ställdes in, möten med samverkans-
teamet (5-6 personer i mötet) ställdes till viss del in och projektet började testa 
digitala möten. Det visade sig inte vara så lätt att mötas på digitala plattformar då 
vissa myndigheter enbart får använda en typ som inte är riktigt brukarvänlig för 
deltagarna. 
 
Projektmedarbetarnas arbetsgivare (Samordningsförbundets medlemsparter) 
införde också restriktioner kring fysiska möten och projekt-personal stannade 
hemma vid sjukdomssymptom.  Det uppstod även oro bland deltagarna som 
ibland fick vänta på att få sina insatser. 
 
Kombinationen externa arbetsgivare/praktik och virus var svår. Däremot så ökade 
arbetsträningsplatserna hos ASF, en av få aktiviteter som kunde fortsätta, vilket 
ledde till ett visst överskridande av budgeten, varpå förbundet gick in med extra 
medel för att täcka upp ökade kostnader. 
 
Kostnadseffekter vid deltagarnas in- och utträde i 
projektet 
Vi inleder studien med att granska om någon förändring skett av de offentliga 
kostnaderna som härrör från projektdeltagarnas ersättningar och om detta skulle 
kunna relateras till de insatser som gjorts i projektet.  De siffror som redovisas är 
beräknade på de 90 deltagare som avslutats i projektet. 
 
Det vi redovisar här är de för perioden förändrade offentliga kostnaderna inom 
projektet uppdelat på följande parametrar: 
– könsuppdelat 
– i förhållande till deltagares tid i offentlig försörjning  
– i förhållande till genomförda insatser och aktiviteter 
 
 

86	  %	  
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Kostnadseffekter uppdelat på kön 
Vid genomgång av kostnader för 51 kvinnor som deltagit i projektet, kan vi notera 
en sänkning  till  93%, från  537 tkr till 497 tkr. (Fig 1) 
 
För de 39 männen ( inkl en ickebinär) har kostnaderna sjunkit till motsvarande 77 
%, från 368 tkr till 282 tkr. (Fig 2) 
 
Fler kvinnor än män är också anvisade från Försäkringskassan till projektet, 
medan flertalet män kommer från kommunen. 
 
Vid en kostnadsöversikt för projektet från januari 2019, fram till sista maj 2020, 
kan vi konstatera att de offentliga kostnaderna vid de 90 deltagarnas respektive 
in- och utträde har minskat till 86 % av de ursprungliga kostnaderna från 905 tkr 
till 779 tkr. (Fig 3) 
 
Fig 1   
Sänkning av offentliga kostnader  
för 51 kvinnor  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

77	  %	  

93	  %	  

93	  %	  

77	  %	  

	  
Fig 2 Sänkning av offentliga 
kostnader för 39 män (inkl en 
ickebinär) 

Fig 3  
Sänkning av offentliga kostnader för 
alla 90 deltagare 

Den lägsta sänkningen av kostnaderna för kvinnorna står i direkt relation till det 
som statistiken för hela landet visar, nämligen att 24 % av inrikes födda kvinnor 
och 9% av utrikes födda, har de högsta ohälsotalen med försörjningshinder. Detta 
kan jämföras med 15 % för inrikes födda män och med 6% för utrikes födda…. 
 
…Definition av försörjningshinder på grund av sjukdom och ohälsa: Här menas en 
biståndsmottagare som är sjukskriven och har ett läkarintyg eller ett 
läkarutlåtande som styrker nedsatt arbetsförmåga, eller som har ingen eller 
otillräcklig inkomst av sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Det 
vanligaste försörjningshindret under året är redovisat.	  (SCB 2018) 	  
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Kostnadseffekter i förhållande till tid i offentlig försörjning 
När vi studerar siffrorna för kostnaderna relaterat till antal år med offentlig 
försörjning (Fig 4-6) kan vi konstatera att: 
Kostnaderna sjunkit mest vid få år (0-3) med offentlig försörjning, något mindre 
för deltagare som funnits i mellanspannet (4-7) och tenderar att uppvisa en 
mindre minskning av kostnaderna för de pesoner som varit  utanför arbetslivet i 
fler än sju år.  Det säjs att det tar lika lång tid att komma tillbaka till arbetslivet 
som man har varit borta från det. 
 
Deltagarna har, förutom att de fått olika insatser, varit i offentlig försörjning under 
olika många år och även tillbringat olika lång tid i projektet. Allt ifrån 1 månad till 
26 månader som längst. 
 
 
Fig 4   
0-3 år i offentlig försörjning  
(41 deltagare) 
Deltagarkostnaden var vid inträde  
i projektet  483 tkr och vid utgången  
420 tkr. 

 
 

 

 

 

 
 
Fig 6  
 8 år <  I offentlig försörjning   
(13 deltagare)  
Deltagarkostnaden var vid inträde  
i projektet 191 tkr och vid utgången  
169 tkr. 

Fig 5   
4-7 år  i offentlig försörjning 
(23 deltagare)  
Deltagarkostnaden var vid 
inträde i projektet 237 tkr och 
vid utgången 196 tkr. 
	  

Av övriga 13 deltagare som inte 
tidigare varit registrerade för offentlig 
försörjning, har  
– en  kvinna och två män fått arbete 
– en kvinna och två män har fortsatt  
   till studier 
– en kvinna och en man har fått  
  ekonomiskt bistånd 
– två kvinnor har fortsatt till  
   rehabilitering  
– två kvinnor och en man har slutat i  
   projektet av annat skäl	  
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Kostnadseffekter av genomförda insatser 
I detta avsnitt redovisas kostnaderna i förhållande till de olika insatser som är 
genomförda i projektet. De  insatser som har förekommit under perioden har 
genomförts enskilt eller i olika kombinationer. Vi har här valt att redovisa  in-
satserna gruppvis i Fig 7-12. 

 
 

   ” Det gick fort att börja arbetsträna, jag kom till MIA  
 på måndag och på torsdag började jag arbetsträna.”    

                                                 Ur brukarrevision MIA Roslagen 
 
 
Samverkansmöte med myndighetsgemensamma team 
Samtliga 90 deltagare har haft samverkansmöte med Myndighetsgemensamma 
teamet. De nio deltagare som enbart haft denna insats redovisas inte 
kostnadsmässigt i Fig 7-11, då kostnaderna varit lika vid in- respektive utträde ur 
projektet. Samtliga 90 deltagare har, var och en, haft möte med det 
Myndighetsgemensamma teamet utifrån sin unika situation..  
 
Kostnader för olika insatser riktade till deltagarna, räknade på 
deltagarersättning/försörjning 
 
Fig 7 individuellt stöd/arbetsträning/(39 deltagare) 

 
 
För deltagare som fått dessa insatser var 
kostnaderna vid inträde i projektet 381 tkr och  
vid utträde 333 tkr. Genomsnittstid i offentlig 
försörjning var 4,5 år. 

 
 

Fig 8 individuellt stöd/arbetsträning/kurser(11 deltagare) 

 
För deltagare som fått dessa insatser var 
kostnaderna vid inträde i projektet 142 tkr och  
vid utträde 105 tkr. Genomsnittstid i offentlig 
försörjning var 6 år.  
 
 
 

 
 
 
Fig 9 individuellt stöd/kurser(13 deltagare) 

 

För deltagare som fått dessa insatser var 
kostnaderna vid inträde i projektet 102 tkr och  
vid utträde 66 tkr. Genomsnittstid i offentlig 
försörjning var 5,2 år.  
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Fig 10 Kurser (18 deltagare) 

 
För deltagare som fått dessa insatser var 
kostnaderna vid inträde i projektet 196 tkr och  
vid utträde 188 tkr. Genomsnittstid i offentlig 
försörjning var 4,8 år.  
 
 

 
 
 
Fig 11 Samtliga deltagare oavsett insats (90 deltagare) 

 
Kostnadssänkningen för samtliga insatser  
har i genomsnitt varit 85 % eller från 821 tkr in  
till 692 tkr ut. 
 
 
 
 

 
Kurser i kombination med individuellt stöd (SE) verkar ge god effekt trots att den 
genomsnittliga tiden utanför arbetsmarknaden i denna grupp var så mycket som 
5,5 år i genomsnitt. 
 
Individuellt stöd i kombination med arbetsträning får inte riktigt samma effekt som 
kombinationen individuellt stöd, kurs och arbetsträning.  
 
Klart minst verkan ger enbart kurser ut att ha. Antal år utanför offentlig försörjning 
ligger i gruppen från upp till ett år, till fler än nio år. 
 
 
 
 

”I början släpade jag mig dit för att få någon att prata med. Nu 
har jag en anställning. Det är fantastiskt. Jag får använda allt jag 
vil när jag vill”   
                                           Ur brukarrevision i MIA-projektet Södra Roslag            
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20 deltagare avslutade till arbete och studier 
Av 90 deltagare har 20 fått arbete eller börjat studera, vilket utgör 22 procent och 
i detta avsnitt tittar vi lite närmre på dessa personer. 
 
Inremittent 
I figuren här intill visas de som fått 
arbete och gått till studier, liksom varifrån 
deltagarna inremitterats. 
 
Genus 
Av fem kvinnor har två fått tillsvidare- 
och tre har fått tids-begränsade 
anställningar. Av 11 män har sju fått 
tillsvidare- och fyra har fått 
tidsbegränsade anställningar . 
 
Insatser 
Vi kan också konstatera att sex av de sexton personer som gått ut i arbete har 
haft IPS och multipla insatser. Att 37 % har haft IPS är markant, med tanke på att 
endast 11 deltagare har haft insatsen IPS, vilket utgör 12 % av samtliga 
deltagare. 
 
Insatser för deltagare som gått vidare till arbete 
Av de 16 deltagare som fått arbete har:  
•	  Nio fått individuellt stöd (varav fyra IPS).  
•	  Sju har både fått individuellt stöd (varav två IPS) gått kurs och arbetstränat. 
 
Insatser för deltagare som gått vidare till studier 
Av de fyra deltagare som gått vidare till studier har:  
•	  Två fått individuellt stöd.  
•	  En har gått kurs.  
•	  En har fått individuellt stöd och arbetstränat 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

”Det har funnits en stor flexibilitet att ta hänsyn till min tid, dagsform 
och familje-situation. Det är så svårt att se egna lösningar när man inte 
mår bra. Det har alltid varit någon som har hjälp till med en lösning. 
Det har varit fantastiskt bra bemötande på det viset.”                                                       
  Deltagare berättar vid styrgruppsmöte 
                     	  

4	  
2	  

10	  

2	   2	  



En effektstudie av offentliga kostnader inom MIA - Roslagen, del 2 
	  

	   13	  

Deltagarnas förflyttning mellan kostnadsställen 
Slutligen har vi studerat hur deltagarna har förflyttat sig mellan olika kostnads-
ställen, från inträde i projektet till deras respektive utträde. För att visa att 44 
deltagare fortsatt till det nya projektet MIA vidare är samtliga 134 deltagare 
medräknade i Fig 16 tom 21 på följande sidor. Fig 16 kommer att brytas upp 
och visas för respektive kostnadsställe. Siffror i pilens riktning visar antalet 
personer som förflyttat sig från ett specifikt kostnadsställe till ett annat. Liksom i 
vissa fall till ingen offentlig ersättning alls. Fig 17 tom 20 ,  
 
Fig16  
Förflyttning mellan kostnadsställen för 134 deltagare 
( I MIA VIDARE har deltagarna fortfarande offentlig försörjning) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Förklaring till siffror vid specifika kostnadsställen  
 
Inom parentes:  
antal personer med offentlig försörjning när de började i projektet.  
 
Utanför parentes:  
 antal personer som var kvar på respektive plats när de slutat i MIA. 
 
I anslutning till pilarna:  antal personer som förflyttats till annat kostnadsställe.  
 
Cirklar: offentlig försörjning 
 
kvadrater: annan försörjning 
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Fig 17 Förflyttning från och till ekonomiskt bistånd 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Fig 18 Förflyttning från och till ingen offentlig ersättning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 19 Förflyttning från och till Aktivitets- och sjukersättning 
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Fig 20 Förflyttning från och till Sjuk- och rehabpenning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 21 Förflyttning från Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 

 
 
 
 
 
 
 
Effekter i förhållande till projektets slutmål på 
individnivå 
 
Resultaten för de personer som avslutat sin tid i projektet under 2019 och 2020 
har blivit att  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dessa resultat får anses som goda då många ur projektets målgrupp tillhör 
dem som befinner sig allra längst från arbetsmarknaden. De höga mål som 
sätts i projekt är ofta satta för att ha något bra att sträva efter och därmed en 
uppmaning att jobba på hårt redan från början i projektet. Ett talesätt är att 

20 av 90 deltagare har gått vidare till arbete eller studier.  
 

Projektets slutmål på personnivå är satt till att minst 30 % av deltagarna 
får en ökad egen försörjning genom arbete eller studier. 
Resultatet är att 16 personer har fått arbete och fyra fortsatt till studie 
vilket är 22 %. 
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det brukar ta lika lång tid att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden som man har 
varit borta från den. 
 
 
 
Låt oss ta ett exempel  

För kvinnorna har genomsnittstiden de tillbringat i MIA varit 8,2 
månader med i genomsnitt 4,9 år med offentlig försörjning. 
 

För männen har genomsnittstiden de tillbringat i MIA varit 9,2 
månader med i genomsnitt 3,5 år med offentlig försörjning. 
 

Spannet för denna grupp spänner när det gäller offentlig 
försörjning, från under ett år, till fler än 9 år. 
Dessa talande siffror kan förhoppningsvis öka förståelsen för att 
det krävs långsiktiga insatser och en vilja att investera i 
människor för att skapa kommuninnevånare med ökade 
möjlighet att klara sig bra i livet. 

 
Projektledningen är av den uppfattningen att en del av de effekter som syns i och 
med minskade offentliga kostnader, beror inte minst på projektets Samverkans-
möten med det myndighetsgemensamma teamet. Där man, vid val av insatser, 
har tagit hänsyn till deltagarnas olika förutsättningar, bakgrunder och möjligheter.  
 
Resultat som är särskilt märkbara räknat i besparingar ser vi i 
 
 
 
 
 
 

 

Utifrån beräkningarna av kostnadseffekter kan slutsatsen dras att kombinationer 
av dessa insatser har haft stor effekt för deltagarnas möjligheter att kunna närma 
sig arbetsmarknaden. 
 
Om antagandet att sänkta offentliga kostnader beror på projektets massiva 
insatser, bör slutsatsen kunna bli att den samverkan som skett i projektet mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna. landstinget  och företagen 
både har gagnat deltagarna som blivit sedda tvärs över organisations- och 
myndighetsgränser, och att samhällsekonomiska vinster/sänkta kostnader har 
uppstått.  
 
Det resultat som många projekt och verksamheter med samverkan i fokus kunnat 
visa på, är betydelsen och vikten av långsiktiga insatser just i samverkan mellan 
offentlig - och privat sektor liksom med den sociala ekonomins organisationer, t 
exempelvis Arbetsintegrerande sociala företag. En samverkan som på sikt också 
blir betydelsefull både för den enskilde personen och för samhället.  
 
Samverkan över gränser lönar sig på sikt och skapar nytta både för personer och 
för samhälle! 
 
 
 
 
 

Fig 9 Individuellt stöd/kurser (sid 10)  
där kostnaderna sänkt till 65 %, räknat från inträde till avslut 
 
 

Fig 8 Individuellt stöd/Kurser/arbetsträning (sid 10)  
där kostnaderna sänkts till 74 %, räknat från inträde till avslut 
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Bilaga 
 
  
Beräkningsunderlag för offentliga kostnader i projektet  
Kostnader för deltagarnas primära försörjning vid in- och avslut från projektet är 
angivna efter schablonsumma för respektive: Aktivitetsstöd 233kr/vardag/månad, 
studiemedel/bidrag samt Aktivitetsersättning enligt schablon från 
Försäkringskassan.  
Deltagare som avslutade med samma ersättning som de gick in med, har fått 
samma summa vid avslut. (ca 58st) 
I undantagsfall har offentlig försörjning inte kunnat fastställas och då angivits till 0. 
Ett fåtal har även partiell offentlig försörjning kvar. 
 
Ersättning från a-kassa är inte medtagen i beräkningsunderlaget, då denna 
uppgift är kopplad till deltagarens inkomst vilken inte har varit tillgänglig för denna 
studie. I något fall har summan för studiestöd varit tillgänglig och har då tagits 
med i underlaget. Beräkningsunderlagat för studien är framtaget i samarbete med 
Förbundschef Sophia Dahlgren. 
 
De siffror som anges i studien är närmevärden. 
 

 


