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Projekt MIA 2017-20
Projektägare
Sex samordningsförbund i Stockholms län. 

Samordningsförbundet Roslagen: 

Täby, Österåker, Danderyd, Vaxholm, Vallentuna och Norrtälje kommuner

Delprojekt MIA Roslagen 

Myndighetsgemensamma samverkansteamet: AF, FK och kommunerna
Deltagarkurs, Coach och arbetsträningsplatser (ASF).

Projekttid
April 2017 – maj 2020.



Projekt MIA Roslagen 2017-20

Målgrupp
170-240 personer, långt från arbetsmarknaden boende i Stockholms 
nordostkommuner, erbjöds samordnat stöd och insatser i projektet.

Syfte

Att ge deltagarna ökade möjligheter till arbete och egen försörjning 
förstärkt genom samordnat stöd mellan myndigheter

Mål
30% ut i arbete eller studier
40% närmare arbete och möjlighet att delta i ordinarie insatser.



Effektstudien

• Del 1 av studien

69 avslutade deltagare för perioden 2017 05 01 – 2019 12 31.

• Del 2 av studien

90 avslutade deltagare för perioden 2019 01 01 – 2020 05 30.



Var kom deltagarna ifrån?



Exempel på målgrupp

En typisk snitt deltagare är:

•Kvinna inremitterad från Försäkringskassan (sjukpenning), 
mellan 30-44 år, har upp till 6 år i offentlig försörjning

•Man inremitterad från kommunen (försörjningsstöd), 
mellan 30-44 år, upp till 2 år i offentlig försörjning



Insatser och deltagande i MIA

• 90 % av deltagarna gick till 

Samverkansteamets möte

• 47%  av deltagarna gick 

motiverande/förberedande kurs

• 55% av deltagarna hade 

Individuellt stöd

• 60% av deltagarna arbetstränade,            
flertalet  på ASF 

Individuellt 
stöd



Stegförflyttningar de sista två åren

Inom parentes:

Antal personer som hade 

offentlig försörjning när de 

började i projektet.

Utanför parentes:

Antal personer som var 

kvar när MIA slutade.



Resultat

203 unika personer har deltagit i projektet 
varav 113 kvinnor, 88 män och 2 icke binära 

Av dessa har 159 (78 %) personer avslutat varav

• 21 % har gått till arbete eller studier (9 kvinnor och 23 män) 

• 33 % har gått vidare till ordinarie arbetsförberedande insats på 
Arbetsförmedlingen eller inom kommunen (38 kvinnor, 16 män.)



Kostnadseffekter - bakgrund

Offentliga kostnader för samtliga deltagares försörjning 

har efter projektet sjunkit till 86 %. Från 1,7 mkr till 1, 4 mkr.

Genus

92 % för 52 kvinnor och 71 % för 38 män.

Tid i offentlig försörjning

Störst kostnadssänkning till 76% för de som haft försörjning 0-3 år



Störst effekt

• Ner till 65% av kostnaderna – Individuellt stöd/kurser 

(13 deltagare)

• Ner till 74% av kostnaderna – Individuellt stöd/kurser/arbetsträning 

(11 deltagare)

• Ner till 87% av kostnaderna - Individuellt stöd/arbetsträning 

(39 deltagare)

Minst effekt
Ner till 94 % av kostnaderna – enbart kurs

Kostnadseffekter – Insatser i MIA (2019 – 2020)



Kostnader kontra effekter

• Projektkostnad: 14 mkr

• Investering per deltagare: 69 tkr

• Kostnadssänkning 300 tkr efter projekt

Annat tänkvärt
25 deltagare som får arbete och betalar skatt ≈ ca 50 tkr/år och person 
≈ 1,25 miljoner i skatteintäkter.



Särskilt noterbart

Vården remitterade in totalt 27  av projektets 203 deltagare.

Av de 33 deltagare som efter MIA gått till arbete eller studier har 

9 st remitterats in från vården.





MIA Vidare tar slut 2022

Vad händer sen?


