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Sammanfattning 
 
Detta är den avslutande och sammanfattande delen av de två studierna som gjorts på 
delprojekt MIA Roslagen och avser deltagare som avslutats mellan 2017 05 01 och 2020 05 
30. På grund av projektets längd valde förbundet att göra en första studie efter halva 
projekttiden och en sista efter projektavslut för att stämma av inriktning och insatser.  
Detta är den tredje delen som utgörs av de båda första med slutsatser av gjorda insatser. 
 
 
Del 1 av studien 

Omfattande deltagare avslutade under perioden 2017 05 01 – 2019 12 31.  
Under denna period avslutades 69 deltagare. 
 
Kostnadseffekter  För de avslutade deltagarna sjönk de offentliga kostnaderna till 86% 
Mest kostnadseffektiva insatsen under denna period var arbetsträning hos Arbetsintegrerande 
sociala företag, med en kostnadssänkning till 69 %. 
 
Stegförflyttning  Skillnaden i stegförflyttning var generellt marginell. 
 
Resultat 3 deltagare till studier. 
              10 deltagare ut i arbete, av vilka 8 hade arbetstränat. 
 
Särskilt märkbart under studien   
Resultaten av insatsen  IPS, som förmodats haft stor effekt för deltagare att kunna komma ut på 
arbetsmarknaden. 
 
 
 
Del 2 av studien 

Omfattande deltagare avslutade under perioden 2019 01 01 – 2020 05 30.  
Under denna period avslutades 90 deltagare och 44 deltagare gick vidare i 
förlängningsprojektet MIA Vidare Roslagen. 
 
Kostnadseffekter  För de avslutade deltagarna sjönk de offentliga kostnaderna till 86% 
Den mest kostnadseffektiva insatsen under denna period var individuellt stöd/kurser med en 
kostnadssänkning till 65 %. I jämförelse med kostnadssänkningarna som gjordes i Del 1 så 
ledde arbetsträning till en kostnadssänkning på 74-78%. Minst kostnadseffektivt var insatsen 
med enbart kurser. 
 
Stegförflyttning  Störst förflyttning skedde från kommuner med 73 % och minst från 
Försäkringskassan med 40 %.  
 
Resultat   4 deltagare till studier 
               16 deltagare ut i arbete, av dem har 9 individuellt stöd och 7 individuellt stöd  
               kombinerat med arbetsträning. 
 
Särskilt märkbart under studien  
– antalet deltagare som förflyttade sig från kommuner.  
– antalet i arbetsträning  
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Projektets bakgrund 
Sex samordningsförbund i Stockholms län drev det länsövergripande projekt MIA 
(mobilisering inför arbete) finansierat av europeiska socialfonden.  Varje samordnings-
förbund är delägare av 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 befinner sig långt från arbetsmarknaden. MIA-projektets 
mål är att öppna dörrarna till arbetsmarknaden.  
 

Under våren 2019 anslöt sig även kommunerna Danderyd, Vaxholm, Vallentuna och 
Norrtälje till samordningsförbundet Roslagen. Till hösten gick dessa också med som partners 
i projektet MIA Södra Roslagen som nu övergick till MIA Roslagen. Slutmålet för hur 
många personer som skulle delta, skrevs också upp från 170 till 240 för hela projektperioden. 

 
 
Ägare Samordningsförbundet  
 
Huvudprojektägare för det regionala projektet är samordningsförbundet östra södertörn och 
delprojketägare för delprojektet Roslagen är Samodningsförbundet Roslagen.  

Enligt förbundsordningen är samordningsförbundets ändamål att: 

• Svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och berörda 
kommuner. 

• Samordningsförbundet är ett komplement till ordinarie verksamhet och ska bidra till 
att skapa en struktur så att samverkan mellan myndigheter fungerar över tid. 
Verksamheten ska främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de ordinarie 
samverkansstrukturerna. 

• Syftet med samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av 
gemensamma resurser och underlätta samverkan mellan myndigheterna. Insatserna 
inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att uppnå eller förbättra en ökad 
förmåga av egen försörjning och utökade möjligheter till ett självständigt liv. 

 
 
Målgrupp och mål  
 
Projektets målgrupp var personer som står 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. 
Resultatet blev 203 deltagare (för beskrivning av insatser se sid 5).  
 
Av dessa 203 deltagare fortsatte 44 personer till förlängningsprojektet MIA vidare och 159 
avslutades. De kvantitativa målen för de som avslutade var att: 
• minst 30 procent av deltagarna får en egen försörjning genom arbete eller studier. 
  Resultatet blev 21 %. 
• minst 40 procent av projektets deltagare kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser  
   hos Arbetsförmedlingen eller kommunen.  
 Resultatet blev 33 %. (För mer information om resultat se under Projektresultat sid 7.) 
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Deltagare  
 
Här nedan finns deltagarnas bakgrundsvariabler avseende genus och inremittent. I Roslagen 
har 203 personer deltagit projektet varav 113 kvinnor, 88 män och två ickebinära. 
 
Fler än dubbelt så många kvinnor som män är anvisade från Försäkringskassan till 
projektet (51 kvinnor, 22 män) medan ¼ fler män än kvinnor kommer från kommunen 
(41 män, 34 kvinnor). 
 
Projektet arbetade främst med deltagare remitterade från Försäkringskassan (73), 
Arbetsförmedlingen (20) och kommuner (76). Men deltagare har även anmälts från vården 
(27) och via egen remittering (7). 
 
 

Flest deltagare var boende i Österåker (86) och Täby kommun (76), beroende på att dessa 
kommuner var med från projektstart 2017. De övriga kommunerna Danderyd (5), Vaxholm 
(4), Vallentuna (9) och Norrtälje (23) anslöt till projektet hösten 2019. Pandemin som kom 
under våren 2020 orsakade dels färre deltagare, dels att de nyanslutna kommunerna inte 
kunnat remittera in deltagare i planerad omfattning. 
 
Noterbart är att deltagarna kan ha varit så kort tid som en månad och så lång tid som 26 
månader i projektet. Genomsnittstiden för projektdeltagare har varit 11 månader medan 
medianen låg på två månader med 23 deltagare. 
 
 
Fig 1 Antal deltagare inremitterade från kommun, AF, FK, Vård och övrig 
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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, eller följa på 
varandra. I Fig 2 nedan syns fördelning av vilka insatser deltagarna hade. Observera att en 
del kan ha fått från en – upp till sju insatser. 
 
Samverkansmöte med myndighetsgemensamt team (90 % av deltagarna) 
Samverkansmötena med teamet är ingången till projektet. För att komma fram till bästa 
möjliga insatser för deltagaren under projektperioden har merparten av deltagare kunnat 
rådgöra med teamet. 
 
Individuellt stöd utifrån deltagarens behov (55% av deltagare) 
Vid 111 tillfällen har deltagaren haft en SE- eller en IPS-coach med stöd under 
arbetsträningen och på arbetsplatsen alternativt en Case Manager med en person som ger stöd 
under möten med vården, kommunen, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan . 
 
Kurser (47 %)	  
Projektet har haft 96 kursplatser. De kurser som genomförts har haft syftet att motivera 
kursdeltagarna inför nästa steg i sin arbetslivsinriktade rehabilitering.   
  

Arbetsträning (60 %	  av	  deltagarna) 
126 arbetsträningstillfällen har genomförts under projektet.  
110  av dessa var hos de arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) : Re:Innovation (Täby), 
Berga Beds (Österåker), Selmas hunddagis (Österåker), Resurs i Roslagen (Norrtälje), Café 
Rekommendera (Norrtälje), Roslagskrafter (Norrtälje), Väddö Hälsoträdgård (Norrtälje). I 
flera fall har deltagaren samtidigt haft ett individuellt stöd . 
Medan 16 tillfällen var hos andra externa arbetsgivare. 
 
 
Fig 2 Insatser i projektet 
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Force majeure  
I mitten av mars 2020 proklamerade Världshälsoorganisationen WHO att viruset Covid-19 
var att betrakta som en pandemi och Hälsovårdsmyndigheten i Sverige kunde konstatera att 
även vi här 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 nämna 
detta då det påverkat stora delar av samhället runt omkring och eventuellt därmed också 
projektets möjlighet att rekrytera och behålla deltagare. Även genomförandet av insatserna 
påverkades, liksom personalsituationen.   
 
Gruppaktiviteter liksom studiebesök på ASF ställdes in, möten med samverkansteam (5-6 
personer i mötet) ställdes till viss del in och vi började testa digitala möten. Det visade sig så 
inte vara så lätt att mötas på digitala plattformar då vissa myndigheter enbart får använda en 
typ som inte är riktigt brukarvänlig för deltagarna.  
 
Medlemsparter införde också restriktioner kring fysiska möten och projektpersonal stannade 
hemma vid sjukdomssymptom.  Det uppstod 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. Detta ledde till en 
viss övertrassering av budgeten, varpå förbundet gick in med extra medel för att täcka upp. 
 

 
     Liten ordlista 

för några projektspecifika uttryck 

 
Myndighetsgemensamma samverkansteamet  
består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
kommuner-na. Teamet träffas lokalt i deltagarens boendekommun. 
 

Supported Employment (SE) är en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. 
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 de egen eller liknade verksamhet 
• är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet 
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Projektresultat 
 
Att erbjuda ett samordnat stöd  
Ett mål var att erbjuda samordnat stöd vilket har genomförts genom de myndighetsgemen-
samma teamen. Kostnadseffekten av dessa är svåra att beräkna då mycket av vinsten består 
av erfarenhetsutbyte mellan tjänstemän som ger kunskap som ger förutsättningarna att 
minska dubbelarbete och få till ett effektivare samarbete. 
 
Här följer några citat ur den regionala MIA-rapporten som specifikt belyser arbetet i 
Roslagen och förstärker bilden av lyckade samarbetsformer:   
 

”Upplevelsen är att när olika aktörer är involverade kring en individ kompletterar dessa 
varandra och det byggs upp en helhet kring individen” 
 
” Strukturen i MIA Roslagen med ett myndighetsgemensamt team har gett möjligheter till 
att få en överblick och helhetsbild av olika kundärenden.” 
 
“…bedömning totalt sett är att det finns goda förutsättningar att på sikt stärka samarbeten 
i enlighet med projektets målsättningar kring myndighetsgemensamma plattformar. Det är 
dessutom något som samtliga delprojekt framfört som önskvärt att utveckla framåt.”  
 
”Samverkan har stärkts mellan parterna genom MIA, framför allt lokalt.”   

 
 
Deltagarresultat utifrån kvantitativa mål 
 
I Roslagen har 203 unika personer deltagit i projektet varav 113 kvinnor (en ib) och 88 män 
(en ib). Av dessa har 159 (78 %) personer avslutat och 44 (22 %) fortsatt till det efterföljande 
projektet MIA vidare. 
 
• 21 % av de avslutade 159 deltagarna har gått till arbete eller studier varav: 25 deltagare (6 
kvinnor, 19 män) har gått vidare till arbete och sju deltagare (3 kvinnor, 4 män) till studier.      
 
• 33 % av de avslutade deltagarna har gått vidare till ordinarie arbetsförberedande insats på 
Arbetsförmedlingen eller inom kommunen varav: 54 deltagare (38 kvinnor, 16 män.) 
 
Samordningsförbundet ska driva insatser som utgör komplement till ordinarie insatser och 
inte ersätta ordinarie verksamhet. Vilket klingar väl med att rusta deltagarna till att kunna ta 
del av ordinarie verksamhet när det är aktuellt (för mer info om förbundets ändamål se rubrik 
Ägare Samordningsförbundet sid 3). 
 
MIA-projektet har visat på positiva resultat vad gäller deltagares stegförflyttning även om 
inte målen uppfyllts fullt ut (se sid 9). 
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Kostnadseffekter 
 
De siffror som redovisas är beräknade på de 159 deltagare som avslutats i projektet. 
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.  
 

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 
 
 
Förändring av kostnader uppdelat på kön 
 
Offentliga kostnader för deltagarnas försörjning har efter projektet sjunkit till 82 %  
(till 92 % för 52 kvinnor och 71 % för 38 män).  Från 1,71 mkr till 1, 41mkr.  
 

I den lägsta minskningen av kostnaderna för kvinnor kan vi se relationen till det som 
statistiken för hela landet visar, nämligen att: 
 

 
 
Fler än dubbelt så många kvinnor än män är också anvisade från Försäkringskassan till 
projektet (51 kvinnor, 22 män) medan 1/4 fler män än kvinnnor kommer från kommunen  
(34 kvinnor, 41 män).  
 

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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Förändring av kostnader med offentlig försörjning 
 
När vi studerar hur många år som deltagarna haft offentlig försörjning kan vi se att den 
största sänkningen har skett vid 0-3år. För de 19 deltagare, som inte varit registrerade med 
offentlig försörjning före projektet, har kostnaderna ökat eftersom de kommit in i systemen 
efter projektslut. 
 
 
Fig 3 
0-3 år i offentlig försörjning (66 personer)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
	  

	  

Kostnadssänkning i förhållande till genomförda insatser 
 
Efter genomförda insatser har kostnadssänkningen för deltagarna gått ner till 83 %, från 1, 54 
milj kr vid inträde, till 1,28 milj kr vid utträde.  
De insatser som gett bäst resultat och största sänkning (under projektets två sista år) är 
kombinationen individuella stöd/kurser, där de 13 deltagarna i genomsnitt varit i offentlig 
försörjning under 5,2 år och kostnaderna gått ner till 65 %.  
 

En annan lyckad kombination har varit individuellt stöd/kurser/arbetsträning med 11 
deltagare som i genomsnitt varit i offentlig försörjning i 6 år och där kostnaderna gått ner 
till 74 %. 
 
Minst kostnadseffektiv har insatsen Kurser varit med en kostnadssänkning till 94 %. 
 

 

91	  %	  

92	  %	  

Fig 4  
4-7 år i offentlig försörjning (51 personer) 

76	  %	  

Fig 5 
8 år< i offentlig försörjning (23 personer)	  
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Deltagarnas förflyttning mellan kostnadsställen 
 
De sista åren i MIA har deltagarnas rörelser från och till olika kostnadsställen ökat markant.  
Figuren här nedan visar den förflyttning mellan kostnadsställen som skett under åren 2019-
20. Detaljerade siffror kring förflyttningen 2019-20 återfinns i MIA Effektstudie del 2.  
 

En möjlig förklaring till den ökade förflyttning under projektets sista år är att både tjänstemän 
och deltagare upplever att det är gott om tid i början. Vilket sedan övergår till att tiden börjar 
bli knapp, varpå en större ansträngning görs för att genomföra individuella planer och 
lösningar för deltagaren som tryggar dennes planering även efter att projektet är avslutat. 
Vilket i sin tur ger en ökad förflyttning när projektet börjar närma sig avslut.   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mest rörlighet ser vi i målgruppen från Ekonomiskt bistånd. (2017-2020). Minst benägen  
till rörlighet finner vi hos målgruppen från Försäkringskassan. 
 

Den största andelen deltagare som går till arbete kommer från kommunerna. 
 
 
 
 
 

Förklaring till siffror vid  
specifika kostnadsställen.  
Inom parentes visas det  
antal personer som hade  
offentlig försörjning när de  
började i projektet. 
Utanför parentes visas  
de som var kvar när MIA  
slutade. 

Fig 6 Deltagarnas förflyttning 
mellan kostnadsställen (2019-20) 
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SLUTSATS  
 
Är projektets insatser och metoder något att tillämpa i framtiden? 
När det börjar bli dags att fundera på vad deltagarna och det offentliga egentligen har vunnit 
på att MIA-projektet genomfördes, så kan det vara på sin plats att ha lite siffror till hands som 
underlag för att kunna inleda eventuella diskussioner kring detta.  
 

Det finns dock flera olika sätt att betrakta vinster och förluster liksom kostnader och intäkter 
för samhälle och individer. Det man kan fundera över är hur stor omfattningen av 
ökade/minskade offentliga kostnader/vinster hade varit om projektet inte hade kommit igång?  

Socioekonomiska analyser har ibland använts som en metod att redovisa samhällets 
kostnader för personer i utanförskap jämfört med om de är aktiva i någon form av 
verksamhet, exempelvis som medarbetare i ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF).  

 
 

“Det Socioekonomiska bokslutet är en konkret metod för att bryta 
kortsiktighetens tyranni och stuprörstänkandet genom att man i 
kalkylerna utgår dels från ett helhetsperspektiv och dels kan värdera 
effekter som leder till omfördelning av resurser mellan olika aktörer. 
Man har också möjlighet att värdera de långsiktiga effekterna av en 
rehabiliteringsinsats vilket gör det möjligt att introducera ett 
långsiktigt socialt investeringsperspektiv på rehabilitering i motsats 
till ett kortsiktigt kostnadstänkande. 
På dessa två vis ger det Socioekonomiska bokslutet möjlighet till att 
fatta beslut om ett bättre resursutnyttjande av samhällets 
rehabiliteringsresurser och därmed möjligheten att agera 
samhällsekonomiskt mer effektivt.”  
                               Ur kortkort socekbokslut intro Nilson och Wadeskog 

 
 
Exempel på samhällsvinster  
Ett sätt att resonera kring investeringar i välfärdsfrågor och samhällets vinster/minskade 
kostnader är genom ett exempel på samhällsvinster tagna ur ett socioekonomiskt bokslut, 
gjort på ett Arbetsintegrerande socialt företag för några år sedan. 

• Landstingets kostnader för långtidssjuka minskar med mellan 120 tkr och  
180 tkr per person och år 
• Kommunen sparar in mellan 75 tkr och 150 tkr per person och år 
• 170 miljoner uppstår i samhällsvinst, räknat på 20 personer under 20 år!  
 

             (Ur socioekonomiskt bokslut på S&S. Israelsson&Dünkelberg) 
 
Samhällsvinsten kan bli så stor som upp till 1 mkr per person och år beroende på 
personens bakgrund. Ett annat exempel hämtat från kooperativ av fd.missbrukare 
/kriminella som Basta och Vägen ut kooperativen ger samhällsvinster på ca 120 mkr 
per år. 
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Nyttan av att samverkan över myndighetsgränser  
Om vi tittar på hur mycket projektet kostat i kronor räknat (14 mkr) så ser vi att den sociala 
investering som är gjord ligger på 69 tkr per deltagare. I projektets fall bekostades 53 % av 
förbundet  och 47 % av Europeiska Socialfonden.  

Låt oss göra ett litet räkneexempel för att visa vilka effekter den här sortens investering i 
människor kan ge:  
 

Om 25 deltagare som fått arbete, börjar betala skatt så kan det ge en intäkt på, låt oss säja,  
50 tkr/år och person vilket, bara det, ger 1,25 miljoner i skatteintäkter.   Dessutom visar 
erfarenheterna bland annat från socioekonomiska bokslut på, att kostnaderna för vård och 
andra samhällskostnader troligen också kommer att sjunka.  
 

Slutsatsen är att: om fler personer kommer i arbete, så ökar skatteintäkterna och andra 
kostnader som vården tenderar att sjunka.  
 
Inget av detta hade troligen kommit till stånd utan samverkan mellan olika myndigheter. 
För att kunna uppnå så goda resultat att fler kommuninnevånare kommer i arbete, 
krävs både många, långtgående och gemensamma insatser allt ifrån från vården till 
FK, kommunen och AF. 
 
Att göra sociala investeringar lönar sig på längre sikt, både för aktuella personer men 
också för att deras barn och barnbarn ska få ett bra liv. Men det gäller att våga och 
vilja göra långsiktiga satsningar av rätt sort. Och hur ska man veta att det är rätt? 
 
Resultaten i projektet visar att kostnaderna över lag har sjunkit vilket tyder på att 
satsningarna var rätt gjorda. Några av insatserna har också tidigare prövats i olika 
sammanhang och även då med goda resultat. 
 
 
Vikten av att ha med vården i arbetet 
Vi kan konstatera att av projektets 33 deltagare som avslutats till arbete och studier har 9  
(27 %) remitterats in från vården, vilket kan ses i förhållande till att vården har remitterat in 
27 (13 %) av projektets totalt 203 deltagare.  
 
Den stora andelen av dessa som gått ut i arbete/studier tyder på att det är av stor vikt att 
vården är med i arbetet och att detta är mycket gynnsamt för personens chanser att närma sig 
arbetsmarknaden och egen försörjning.  
 
Däremot är det noterbart att av alla in remitterade deltagare så är det relativt få som kommer 
från vården. Vad det beror på går att spekulera kring, men nedan är ett citat från en deltagare 
avseende kopplingen mellan medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. 
 
Citat från en deltagare  

 

“Det är en stor miss av hela vårdapparaten att ha tappat bort mej på vägen. Någon 
borde ha tagit tag i mej och sagt: – du behöver nån som kan hjälpa dej lite grann… 
jag hade också samtal med dom som hade arbetsplatser, men det fanns ingen 
uppföljning för mej…” 
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Vilka delar i projektet kan vara värda att satsa på efter 2022? 
I samtal med projektledningen så lyfts det grundläggande Myndighetsgemensamma 
samverkansteamet med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
kommunerna som en insats värd att satsa på efter 2022. På samma sätt som att vården skulle 
ha en självklar plats i detta arbete.  Detta bekräftas även i en utvärdering av det regionala 
MIA projektet. 
 

”När det gäller utveckling i syfte att och stärka myndighetsgemensamma  
plattformar är det egentligen bara två av delprojekten som fokuserat på detta  
mer specifikt, delprojekt Roslagen och VÄRNA…”  
 
”Gällande implementering av gjorda erfarenheter, så uppfattar arbetsgruppen 
(projektmedarbetare som arbetar heltid) inom MIA Roslagen att det är de 
samverkande aktörernas och projektets styrgrupps ansvar att ta detta vidare.” 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Ur Utvärdering av projekt Mobilisering inför arbete MIA 
 
Projektledningen  kan utifrån studien om kostnadssänkningar bedöma att det är värt 
att satsa på någon av följande insatskombinationer:  
• Individuellt stöd/kurser  
• Individuellt stöd/arbetsträning  
• Individuellt stöd/kurser/arbetsträning  
 
 
Projektets kostnader för Samordningsförbundets medlemmar 
 
Faktisk kostnad 
De kostnader för MIA som Samordningsförbundet Roslagen haft under åren 2017-20 var 6,5 
mkr och Europeiska Socialfonden bidrog med 7,5 mkr. Den faktiska totala projektkostnaden 
var 14 mkr. Projektet drevs i 36 månader med en kostnad på i snitt 38 tkr/mån. Kostnaden för 
genomförande av projektet MIA Roslagen fördelat på 203 deltagare ger 69 tkr per person.  

Prognos för framtida projektkostnad 
På grund av att projektet utökats mot slutet så är kostnaderna inte direkt användbara för 
kostnadsberäkning framåt. Projektledningen uppskattar emellertid att projektmetoden i sin 
utökade form med sex kommuner kan prognostiseras till en kostnad av 7,2 mkr/år (ca 600 
tkr/månad.) 
 

Exempel på implementeringskostnader 
 
Några poster tagna från projektet, som troligen behöver egenfinansiering efter att projekt 
MIA vidare avslutats, kan uppskattas till följande framtida kostnader: 
    Årskostnad 
• Projektledare           700 tkr 
• Gemensam lokal          600 tkr 
• Teamet  Per kommun1              70 tkr 

Arbetsförmedlingen per kommun       100 tkr 
Försäkringskassan per kommun        100 tkr 

• 1 Kursledare ≈ 40 kursdeltagare/år      600 tkr 
• 1 Individuellt stöd SE alt IPS metod 20-30 deltagare/år     600 tkr 
• 28 Arbetsträningsplatser per månad   1 500 tkr  
 
Beräkningen är gjord utifrån projektägarens projektbudget. En viss uppräkning kan eventuellt 
ske när det blir aktuellt.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Beräknat	  på	  att	  kommunen	  har	  en	  representant	  på	  12.5%	  från	  ekonomiskt	  bistånd	  och	  en	  från	  
biståndsbedömare	  för	  LSS/SOL-‐	  lagstiftning	  på	  12,5%	  
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Slutord 
Målen i den här typen av projekt, som antal deltagare, kostnadsminskningar eller insatser är 
ofta högt uppskrivna som en uppmaning att sträva dit upp. Att inte nå ända fram, bör därför 
inte betraktas som ett misslyckande, men väl att stämma till eftertanke kring de åtgärder som 
gjorts – eller inte gjorts, går det att göra annorlunda nästa gång? 
 

Samtliga projekt som finansierats av Socialfonden har till syfte att gjorda erfarenheter och 
metoder ska kunna tillämpas och självfinansieras efter projektavslut. Något som naturligtvis 
ställer andra krav på parterna än för perioden när drygt hälften av kostnaderna skulle 
finansieras. 
 

Stora samhällsvinster – liksom vinster för personen – uppkomna genom myndigheters och 
offentlighetens samverkan . För kommuninvånarnas, och ekonomins, skull är det därför 
viktigt att parterna vågar satsa på beprövade insatser för denna målgrupp.  
 

Särskilt märkbar är förändringen som kommit till stånd genom den unika samverkan som 
inletts och befästs tvärs över myndighetsgränserna. 
 
 
 


