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Rapportens viktigaste slutsatser 

 Bevaka målgrupp unga och ”post-pandemi”  

 Fortsätta den digital utveckling 

 Undersöka insatser i samarbete med vårdgivare 

 Planera för insatser hösten 2022 när MIA projektet  

   har upphört.  

 

Rapporten lämnar följande identifikationer av insatser 

 Kartlägga parters ansvarsområden. 
   Förslagsvis genom samverkanskartan. 
 

 Kunskapsutbyte 
   Förslagsvis genom webbinarium eller informationsfilmer 
 

 Bredda det myndighetsgemensammateamets målgrupp till   
   att omfatta även de utanför MIA-projektet.  
   Förslagsvis i kombination med upphörandet och/eller  
   implementeringen av projektet MIA vidare  
 

 Arbetsförmågebedömningar 
  Förslagsvis genom att utveckla befintliga arbetstränings- 
  platser som används i MIA. 
 
 
 

 

Resultat i korthet 
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Inledning  - Bakgrund, syfte och upplägg av rapporten 
 

Rapport utgör ett underlag för arbetet med behovsanalyser inom ramen för det finansiella 
samordningsförbundets verksamhet.  
 
Bakgrunden till rapporten är att det i Samordningsförbundet verksamhetsplanering framgår att 
en regelbunden kartläggning ska genomföras avseende målgrupper, kommande utmaningar och 
utvecklingsmöjligheter.  Kartläggningen avser förbundets medlemsparter. Syftet är att identifiera 
målgrupper och behov av insatser som ligger utanför parternas ordinarie arbete, se figur 1. 
 
Samordningsförbundets insatser ska avse: 

 
Insatser som stödjer samverkan mellan samverkansparterna.  
 

                                        Eller 
 

Insatser som avser individer i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser, som syftar till att individen 
uppnår eller närmar sig en förmåga av egen försörjning 
 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller i 

övrigt vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster som är 

avsedda för enskilda. 

Syftet är att ge stöd till beredningsgruppen och styrelsen i arbetet med förbundets verksamhet. 

En behovsinventering med kvantitativa data (statistiska uppgifter) och kvalitativa insamlings-

metoder (workshops, fokusgrupper etc.) är ett sätt att identifiera grupper som är i behov av 

insatser med finansiering från samordningsförbunden.  

Underlag kan stötta samverkansdialogen mellan offentliga aktörer, där en viktig del för att hitta 

lösningar är just kunskap om hur den offentliga försörjningen ser ut. Att kunna se hur den fördelar 

sig mellan aktörer, över tid och mellan kön bidrar till ökad och samlad faktabaserad kunskap.  

 

 

  

Figur 1 Kartläggningens avsikt  
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Upplägget av dokumentet är i tre delar : 

1. Kartläggning av potentiella målgrupper och insatser (del 1)  

2.Behovsanalys (del 2)  

3. Identifikation av insatser som kan finansieras av samordningsförbund (del 3) 

 
I del 1, formulerar ett antal frågor där olika metoder skapa ett underlag som ger en allmän 
beskrivning av grupper, individer och strukturområden samt omvärldsfaktorer som kan påverka 
arbetet.  
 
Del 2, ger stöd i analysen avseende behov av individinriktade och strukturövergripande insatser, 
som kan tillhandahållas via ordinarie verksamhet eller finansieras av samordningsförbund. Kan 
även ge stöd för att identifiera riskmoment som gör att individer faller mellan stolarna.  
 
Del 3, ger stöd i att identifiera de individinriktade och strukturövergripande insatserna som kan 
finansieras av samordningsförbund. 
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1.1 Kvalitativa data -  samtal om behov och målgrupp 

Sammanställt utifrån samtal och genomförda möten 

 

 

Medlemsparter 
 

Medlemmarna har uttryckt önskemål om att ;  

• Kartlägga gränssnitten mellan förbundets verksamhet och medlemmarnas verksamhet 

gällande insatser som leder närmare arbete. (Se utkast bilaga 1) 

• Följa upp andra insatser/metoder som ger effekter att få målgruppen närmre egen 

försörjning.  

• Ungdomar är en viktig grupp 

 
 

Beredningsgrupp 
 

Följande målgrupper har identifierats av Beredningsgruppen 

Unga (16-24 år) 

Personer med missbruk 

Personer långt från arbetsmarknaden 

Personer med psykisk ohälsa 

 

En kommun har noterat 

Ökning av försörjningsstöd pga. ohälsa och pga. arbetslöshet. 

Minskning av etableringsstöd. En tendens är att de som lämnar etableringen istället  

  sjukskrivs utan  sjukpenningsgrundande inkomst. 

Ökning av ekonomiskt bistånd pga. sjukskrivning som varar under lång tid. 

 

 

Kartläggningsbehov 

 Mer kunskap om varandra. Hur ser ansvar ut? Skiljer det sig mycket mellan kommunerna?  

   Hur ser gränsdragning ut mellan parters ansvar. 

 Mer kunskap om Samordningsförbund 

 Angränsande verksamhet till operativa insatsen MIA Exempelvis Kommunala  

   Arbetsmarknadsenheter, arbetskonsulenter, arbetscoacher och Arbetsförmedlingens SIUS. 

 Flera kommuner lyfter avsaknaden av Arbetsförmågebedömning. Främst gällande de som  

   har  långvarig offentlig försörjning. 

 Psykisk ohälsa. Kartläggning av det? Idé. Målgruppen från AE till SJP? 

 Våld i nära relationer.  De flesta medlemsparter arbetar med frågandet. Vad har parter för  

   uppdrag . Lokalt? Hur arbetar ex en kommun/org/kvinnorjour lokalt med frågan. 

 Läkarintyg som dörröppnare (till de som använder LI eller även de som utfärdare LI)  

   Öka medvetenheten och kunskaper. Till vilka förmåner öppnas dörren och hur säkerställer  

   vi att det blir rätt?  
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Samordningsförbundets verksamheter 
 

Samsyn sjukskrivna utan sjukpenning 

Insatsen är tätt sammankopplat med försäkringskassan ansökan som samordnad rehabilitering. 

Enligt undersökning så inkommer inte så många ansökningar.  En dialog som uppkommit i 

gruppen är att bredda målgruppen. 

Vårddialog 

Har dialoger med rehabiliteringskoordinatorer lokalt men även regionalt. Finns en arena där vi 

skulle kunna utveckla intressanta samarbeten. I vilken form är idag oklart. 

 

Samarbetet med Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) 

Noterat att under Pandemin har Mia projektet varit avgörande som beställare av 

arbetsträningsplatser. ASF upplever deltagare från MIA projektet som motiverade. ASF-

samordnare ser behovet av att utvecklare av ASF samarbete i de kommuner som idag inte har 

något ASF som samarbetar med förbundets verksamhet. Samt behovet av flera olika branscher 

för att tillmötesgå behovet hos MIAs deltagare.  

 

Projektet MIA vidare 

Har  Mia projektet ser att behovet av arbetsträningsplatser på Arbetsintegrerande sociala 

företag kommer att fortsätta även under 2021. Arbetsträning är gynnsamt utifrån att deltagaren 

utifrån att de arbeta upp rutiner och få ta del i ett socialt sammanhang som en språngbräda till 

att utveckla en aktivitets/arbetsförmåga. Syftet är att MIA ska rusta deltagarna så att de kan ta 

del av ordinarie verksamhets insatser.  

 

Det finns behov av arbetsträningsplatser i de kommuner som inte har ett ASF och i flera 

branscher. Dock är det viktigt att notera att ASF aldrig  kommer kunna täcka alla branscher och 

det är behövligt att utveckla samarbetet med externa arbetsgivare. En försvårande omständighet 

är att flertalet av MIA´s deltagare inte har en försäkring som täcker detta. Det gäller personer utan 

offentlig försörjning, med sjukpenning som inte byts ut till rehabiliteringspenning samt 

försörjningsstöd (utan försäkring fr kommunen). Några av våra kommuner har löst detta med 

försäkring via försörjningsstöd men den lösningen fungerar inte i alla kommuner. Utan försäkring 

så kan man inte erbjudas arbetsträning externt och därmed får inte alla deltagare samma 

förutsättningar/möjligheter. Förutsättningen att få en anställning är mer sannolikt hos extern 

arbetsgivare än ASF och en deltagare blir mer motiverad hos extern arbetsgivare. 
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Omvärldsspaning  
 

Myndigheter och medlemmar 
 

 Arbetslösheten ökar . Den pågående coronapandemin har medfört ett försämrat arbets-

marknadsläge med högre arbetslöshet som följd. Det har medfört en hög belastning på Arbets-

förmedlingen med ett kraftigt stigande antal arbetssökande sedan mitten av mars 2020. 

Arbetsförmedling en prognos på att antalet unga arbetslösa kommer att öka. Det rådande läget 

innebär även begränsade möjligheter för arbetssökande att få praktik eller arbetsträning vilket 

ofta föregår en anställning 

 

 Arbetslösheten bland unga ökar även enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-

frågor (MUCF)  och de ser indikationer på att ”Fler riskerar att hamna i långvarigt utanförskap” 

Arbetslösheten bland unga (16-24 år) steg från 2019 till 2020, från 8,4 till 11,4 procent. Andelen 

unga som varit arbetslösa i mer än 90 dagar ökade från 5,1 till 6,3 procent under samma period. 

Coronakrisen kan leda till att fler unga hamnar i en situation med ett långvarigt utanförskap. Det 

finns fortsatt flera stora skillnader mellan olika grupper exempelvis mellan killar och tjejer och 

unga som är födda i Sverige eller utomlands. På ungidag.se ,kan du se olika grupper och 

skillnader mellan län och kommuner. 

Fördelning av stödåtgärder mellan kvinnor och män Arbetsmarknadsdepartementet har i ett 

uppdrag att undersöka hur offentliga stödåtgärder fördelas mellan kvinnor och män, samt 

översyn av myndigheters information och vägledning ur ett jämställdhetsperspektiv. I en 

delrapporten1 framgår att det inom flera områden finns exempel på att fördelningen av 

offentliga stödåtgärder tillfaller kvinnor respektive män i olika omfattning. 

Den typ av stödåtgärder som kvinnor generellt tar del av är i större utsträckning inkomstprövad 

och utgörs oftare av ersättningar som kompenserar för inkomstbortfall på grund av deras 

relativt högre frånvaro från arbetsmarknaden, exempelvis sjukpenning eller föräldrapenning. 

De typer av offentliga stödåtgärder som män tar del av i större utsträckning än kvinnor utgörs 

emellertid oftare av insatser och stöd som för dem närmre arbetsmarknaden eller på andra sätt 

ger dem bättre förutsättningar att ackumulera inkomster av arbete eller kapital. Detta gäller 

exempelvis subventionerade anställningar och stöd till näringsverksamhet. 

Fungerande stöd till funktionsnedsättning. I en rapport från Arbetsförmedlingen2 framgår att 

den pågående coronapandemin har medfört ett försämrat arbetsmarknadsläge med högre 

arbetslöshet som följd. Detta påverkar förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga och möjligheten att få ett arbete med lönebidrag. En 

avgörande faktor för att kunna tillgodose ett fungerande stöd för personer med funktions-

nedsättning är att Arbetsförmedlingen kan identifiera de behov som individer har i relation till 

arbetslivet 

  

                                                           
1 Rapporten ”Kartläggning av hur offentliga stödåtgärder fördelas mellan kvinnor och män, samt översyn av 
myndigheters information och vägledning ur ett jämställdhetsperspektiv” Komm2021/00077/A 2020:01-1 
2 Rapporten ”Säkerställa kompetens för ett fungerande stöd Återrapport om stöd och insatser till personer med 
funktionsnedsättning” Diarienummer: Af-2020/0006 0192 

https://www.ungidag.se/indikator/arbete_och_boende/arbetsloesa-i-mer-aen-tre-manader
https://www.regeringskansliet.se/490611/contentassets/296400a4636d473e836ac5cfe5f21ee8/pm-delredovisning_fordelning-av-offentliga-stodatgarder-mellan-kvinnor-och-man.pdf
https://arbetsformedlingen.se/download/18.3563c7d6172c13113cb6d6c/1598966439394/sakerstalla-kompetens-for-ett-fungerande-stod.pdf
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De övriga förbunden i länet arbetar med: 
 
  Våld i nära relationer, som dock inte är helt enligt förbundsordningens syfte och ändamål3 men 

det bedöms som en relevant och viktig fråga. Det pågår ett  regeringsuppdrag som NNS och 13 

samordnings-förbund gör under perioden 2019-2021 i frågan.  Revisorerna har även frågat om 

förbundet och styrelsen inställning till ett ändrat/utökat ändamål för förbundet. 

 

Samverkanskartan, en funktion som samlar organisationsbeskrivningar, processer och flöden 

från olika medlemsparter och som ska ge en överblick över parters samarbeten, gränsdragningar, 

målgrupper m.m. Utvecklingspotential är att skapa en AI som ska kunna bistå i att vägleda inom 

välfärden och våra parters organisationer. Se Bilaga 4. 

 

Vad händer efter MIA projektet. Förutom att MIA styrgrupp arbeten med frågan så har det 

bildats två arbetsgrupper. En för att undersöka möjligheten till länsgemensamma myndighets-

gemensamma team och en annan för att undersöka möjligheten att fortsätta med den struktur 

som den regionala MIA styrgruppen ger även efter MIA projektet. 

 

Samarbete med arbetsgivare och näringsliv 

Ex genom en näringslivssamordnare i Ungdomsprojektet ”Rätt stöd för mig”. 

 

Övrig omvärldsspaning 
 
BIP metoden skapar större helhetstänk. Att få flera samordnade insatser samtidigt och att 

handledaren har en tro på individens förmåga är de faktorer som har störst effekt för om en 

individ ska få ett arbete visar den danska BIP-studien som är den internationellt största inom sitt 

område. BIP-studien som omfattade 4000 personer under åren 2013– 2016 på tio jobbcenter i 

Danmark,  genererade 11 faktorer för anställningsbarhet.  

Samordningsförbundet i Halland har arbetat enligt BIP-studien i över ett år. Det är inte bara en 

bra metod för att följa deltagarna, de bidar till att skapa en större samsyn i vad som verkligen 

har betydelse för att få människor med komplexa problem till arbete. 

 

 

  

                                                           
3 Förbundets ändamål avser finansiell samordning inom rehabiliteringsområde med syfte att  få till en 

effektivare användning av gemensamma resurser och underlätta samverkan mellan myndigheterna. 
Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att 
uppnå /förbättra en ökad förmåga av egen försörjning 



 

9 

Analys av pandemins konsekvenser  
 
Vi befinner oss i en lågkonjunktur och en pandemi som kommer att påverka vårt samhälle 
många år framöver . Covid-19-pandemin har lett till stora samhällsutmaningar. Myndigheten för 
vård- och omsorgs-analys har på uppdrag av regeringen analyserat vilka konsekvenser som 
pandemin fått hittills och vilka konsekvenser som kan väntas på ett års sikt för verksamheter 
inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.  En del av deras slutsatser är relevanta även för 
förbundets verksamhet, som exempelvis: 

 Arbetsformerna har behövt ändras under pandemin, men det har gjorts på olika sätt. Många 
har arbetat hemifrån, begränsat fysiska möten och i stället övergått till att ha möten på 
telefon, via video eller utomhus. Digitaliseringen har kommit långt på kort tid. Till viss del har 
de nya mötesformerna medfört en förbättring men distansen utgör också en risk för minskad 
kvalitet i verksamheten och upplevs inte långsiktigt hållbar för alla. För att undvika en 
kvalitetsförsämring behövs flexibilitet och möjlighet att erbjuda både digitala och säkra fysiska 
möten samt säkerställa att anpassningarna till pandemin är långsiktigt hållbara och utgår från 
individens behov. 
 

 Konsekvenserna fram till och med oktober blev mindre än befarat, vad gäller både inflödet 
av deltagare till MIA  och annan verksamhetspåverkan.  

 Oro för ökade mörkertal och minskat stödsökande Pandemin kommer sannolikt att leda till 
ett ökat behov av stöd, särskilt i grupper och områden som redan är utsatta.  

 Försämrad samordning och förlängda processer.  
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1.2 Kvantitativ kartläggning 
Sammanställt utifrån underlag från kolada. 

 
Det är svårt att sia om hur pandemin kommer att påverka förbundets målgrupp. När rapporten 
skrevs fanns ingen statistik från 2020. Det dataunderlag rapporten har att tillgå avser statistik från 
2019, se bilaga 2,  eftersom statistiskt underlag för 2020 inte finns i dagsläget. Underlaget 
redovisar statistik över antalet helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 som försörjs offentlig 
försörjning.  Det innefattar sjukpenning, sjuk-och aktivitetsersättning (tidigare kallat 
förtidspension), ersättning vid arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning. Varje 
ersättningssystem mäts i helårspersoner, så kallade helårsekvivalenter.  Detta mått används för 
att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar. Med helårsekvivalenter avses det antal 
individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två 
personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent. 
 
Vi ser att genomsnittet är att 7% av den arbetsföra befolkningen har någon form av offentlig 

försörjning, vilket motsvarar 10 930 personer, ett snitt på 1 785 personer/kommun  

•Norrtälje  11%  3942 personer 

•Vallentuna    7% 1448 personer 

•Österåker    7%  1909 personer  

•Vaxholm    6%    406 personer  

•Danderyd    5%    869 personer 

•Täby       5%  2320 personer 

 

 

Jämfört med Stockholms läns ovägda medel på 4844 personer/kommun. 

För ett ovägt medel för Stockholms läns kommuner och respektive kommun se bilaga 2.  

 

 

2019

Aktivitetstöd Sjukersättning

705 3461

0,5% 2,3%

10930 7,1%

 offentligt försörjda i

Etablering Roslagen Sjukpenning 

576 av befolkning 16-64 3069

0,4% 152981 st 2,0%

Arbetslöshets Rehabpenning

ersättning 57

1164 Aktivitets 0,0%

0,8% Ek.bistånd ersättning

1121 777

0,7% 0,5%
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Tendenser 
Underlag statistik från kolada se bilaga 3 
Jämfört med föregående års (2018) siffror så märks tendensen att : 

 Populationen arbetsför befolkning ökar (med 1649 individer) 

 Den offentliga försörjningen minskar med 3 % enheter jämfört med året innan. 

 Aktivitetsersättning (-10%), Ekonomisk bistånd (-3%) och Etableringsersättning  

  (-15%) har minskat jämfört med året innan. 

 Sjukpenning har ökat med 2% 

 
Vanlig orsak till ekonomiskt bistånd 2019 
Utifrån statistik 2019 från Kolada. 
 

Jämför man Roslagens kommuner har Vallentuna 

(28%) hög andel ekonomiskt bistånd pga. ohälsa 

men däremot låg andel pga. arbetslöshet (26%). 

Danderyd (59%) hög andel pga. okänd anledning.  

Gällande långvarig ekonomiskt bistånd har 

Vaxholm (24%) och Täby ( 26%) lägst andel.  Alla 

kommuner förutom Vallentuna och Vaxholm har 

ökat sitt långvarigt ekonomiskt bistånd från 2018 

till 2019 

 

Samordnad rehabilitering vid nedsatt arbetsförmåga pga. ohälsa 

Enligt underlag från Försäkringskassan inkom det från Roslagens kommuner 33 ansökningar om 

samordnad (arbetsinriktad-)rehabilitering för individer som saknar sjukpenningsgrundande 

inkomst under 2019.  

•Danderyds kommun –2 skriftliga ansökningar varav en hade försörjningsstöd 
•Norrtälje kommun –13 skriftliga ansökningar varav en hade försörjningsstöd 
•Vaxholm kommun –2 skriftliga ansökningar  
•Täby kommun –8 skriftliga ansökningar varav två hade försörjningsstöd 
•Österåker kommun –4 skriftliga ansökningar varav en hade med försörjningsstöd  
•Vallentuna kommun –4 skriftliga ansökningar varav en hade försörjningsstöd  
 

 ●Majoriteten av ansökningarna, 64 % (21 stycken), kommer från boende i Norrtälje 
kommun och Täby kommun.  
 

●42 % (14 stycken) av de som ansökt om samordnad rehabilitering bedöms ej ha 
nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom i ett normalt förekommande arbete. 
 

●33 % (11 stycken) av de som ansöker om samordnad rehabilitering har redan en 
pågående ersättning –sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning -från 

Försäkringskassan. 
 

●6 % (2 stycken) av de som ansökt om samordnad rehab och som inte redan har en pågående 
ersättning Från Försäkringskassan har gått vidare hela vägen till en arbetsförberedande/ 
arbetslivsinriktad rehabilitering.  

 
  

19%

22%

34%

25%

Orsak till Ekonomiskt bistånd 
nordost kommuner

Sociala Ohälsa Arbetslöshet Framgår ej
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Utbildning, avgörande för att förebygga arbetslöshet 
Andel med endast förgymnasial utbildning sjönk lite för alla kommuner från 2018 till 2019. 

Norrtälje (9.8%) har högst andel så även i andelen av populationen som räknas in gruppen Unga 

som varken arbetar eller studerar (UVAS) som är en av Kommunernas aktivitetsanvarigas 

målgrupper. Där har även Danderyd (7,8%), Vallentuna (7,7%) och Österåker (7,6%) en målgrupp. 

 

Här är värt att notera att kommuner arbetar olika mycket med det kommunala aktivitetsansvaret, 

inte sällan är det ett ensamt arbete för de eller den tjänsteman som arbetar med uppdraget. 

 

 

 

2.0 Behovsanalys 
 
Fortsätta hantera Covid-19 pandemin 
Samordningsförbundet kommer behöver hantera covid-19 Pandemin även under 2021 och 
arbeta på nya sätt och hantera nya utmaningar samt fortsätta sin digitala utveckling . 
Det är oklart hur pandemin kommer påverka och/eller bli en del av  Samordnings-förbundets 
målgrupp. Indikationer från Arbetsförmedlingen är att arbetslösheten ökar, markant bland unga 
som också är en målgrupps som lyfts i den kvalitativa delen av rapporten. 
 
Behov av operativ arbetsförmågebedömning och arbetsträning 

Av det kvalitativa underlaget framkommer svårigheter med arbetsträning hos externa 

arbetsgivare p.g.a. pandemin och restriktioner. Samt att det har lyfts behov av en möjlighet att 

testa om arbetsförmåga finns eller inte. Mia projektet ser ett ökat behov av arbetstränings-

platser och frågan är om det går att utveckla samarbetet med Arbetsintegrerande sociala 

företag till ett verktyg inför arbetsförmågebedömning ?  

Strukturell gränsdragning  

Samordningsförbundet operativa insatser ska vara ett komplement till ordinarie insatser. I 

rapportens första kapitel framkommer behov av en tydlig gränsdragning. I ett första utkast av en 

kartläggning av gränsdragningar mellan insatser är det noterbart att förbundets operativa 

insatser  främst befinner/ska befinna sig  i det spannet förberedande insatser dvs mellan 

kartläggning/utredning och Arbetsträning/praktik.  (se bilaga 1). Samordningsförbundet östra 

Östergötland m.fl. arbetar med att digitalt visualisera organiseringen av välfärden inom 

arbetsmarknadsinkludering och tydliggöra organisatoriskt förhållande mellan medlemsparterna 

Arbetsförmedling, Försäkringskassan, kommuner och regioner samt tillhandahålla 

bakomliggande fakta och statistik. 

Operativ gränsdragning och kunskap - Utöka målgruppen för myndighetsgemensamt team 

Är inom nuvarande MIA projekt inte möjligt så länge teamet finansieras av Europeiska 

socialfonden utifrån deras krav.  En utökning av målgruppen kan vara aktuell 2021 om parterna 

eller förbundet finansierar en utökning alternativt om  teamet implementeras till hösten 2022 

inom förbundet alternativ inom ordinarie parter. MIA styrgrupp arbetar med frågan och 

kommer ge förslag på om och vad som ska implementerats, genom medlemsparter eller 

samordningsförbundet finansiering efter MIA projektet. 

 

 



 

13 

3.0 Identifierade av insatser  
 

Kartläggningen har identifierat följande områden till diskussion om eventuella kommande 

insatser inom samordningsförbundet: 

 
Identifierade insatser 

 

 Kartlägga parters ansvarsområden och även de organisatoriska mellanrummen. 

   - delta i utvecklingen av samverkanskartan? 

 Kunskapsutbyte 

  - webbinarium? 

 Samarbete med vårdgivare 

 - fortsätta vårddialoger på ämnet. 

 Utöka MIA myndighetsgemensammateam till målgrupper utanför MIA-projektet?  

   - Innan eller efter MIA har upphört ?  

 Arbetsförmågebedömningar 

 Planera för insatser hösten 2022 när MIA projektet har upphört.  

 Analys av post-pandemi målgruppen  

 Förbundet behöver fortsätta sin digitala utveckling. 

   

Identifierade samarbetsparters  
 

 Vårdgivare, främst psykiatrin 
 

 Utveckla samarbeta med FOU nordost.  
 

 Etablera kontakt med Storsthlm 
 

 Näringslivet 
 

 Utveckla samarbete Kommunernas Arbetsmarknadsenheter 
 

Utveckla samarbete med kommunernas Aktivitetsansvariga 
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4.0 Finansiering 
Oavsett vilket behov som framkommer så är förbundet begränsat till ekonomiska medel och 

personal. 

 

2021  
Samordningsförbundet ≈1 m.kr i omfördelade medel. 

20210217 beslutade styrelsen att fördela 700 t.kr. av dessa till MIA projektet. 

 

2022  
Projektet MIA Roslagen att upphöra hösten 2022. Idag finansierar Förbundet MIA vidare 

Roslagen inkl. omkostnader som ex lokal till en kostnad på cirka 4 m.kr, vilket motsvarar nästan 

hälften av projektets totalkostnad ≈7,5-m.kr.  Med nuvarande medelstilldelning (6.mkr) kommer 

förbundet inte att kunna fortsätta  finansiera hela MIA metoden med myndighetsgemensamma 

team, coacher, kurser och arbetsträningsplatser. För effektutvärdering av MIA metodens olika 

insatser se separat effektutvärdering som går att finna på förbundets hemsida. 
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BILAGA 1 – Utkast på gränssnitt parters arbetslivsinriktade insatser 
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2019

Aktivitetstöd Sjukersättning

601 1306

4844

 offentligt försörjda i

Etablering Stockholms läns kommuner Sjukpenning 

226 ovägt medel 1172

Arbetslöshets Rehabpenning

ersättning 22

708 Aktivitets

Ek.bistånd ersättning

609 200

2019

Aktivitetstöd Sjukersättning

283 1411

0,8% 4,0%

3942 11%

offentligt försörjda i

Etablering Norrtälje Sjukpenning 

172 av befolkning ålder 16-64 982

0,5% 35 615   2,8%

Arbetslöshets Rehabpenning

ersättning 22

294 0,1%

0,8% Ek.bistånd Aktivitets

507 ersättning

1,4% 271

0,8%

BILAGA 2 – Offentlig försörjning per kommun 
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2019

Aktivitetstöd Sjukersättning

63 229

0,3% 1,2%

869 5%

Etablering offentligt försörjda

94 Danderyd Sjukpenning 

0,5% av befolkning i ålder 16-64 224

19 088   1,2%

Arbetslöshets

ersättning Rehabpenning

139 2

0,7% 0,0%

Aktivitets

Ek.bistånd ersättning

69 49

0,4% 0,3%

2019

Aktivitetstöd Sjukersättning

20 110

0,3% 1,6%

406 6%

offentligt försörjda

Etablering Vaxholm Sjukpenning 

32 av befolkning 16-64 115

0,5% 6947 1,7%

Arbetslöshets

ersättning Rehabpenning

53 3

0,8% Ek.bistånd Aktivitets 0,04%

54 ersättning

0,8% 19

0,3%
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2019

Aktivitetstöd Sjukersättning

61 411

0,3% 2,0%

1484 7%

offentligt försörjda  i

Etablering Vallentuna Sjukpenning 

87 av befolkning 16-64 485

0,4% 20977 st 2,3%

Arbetslöshets Rehabpenning

ersättning 10

157 0,0%

0,7% Ek.bistånd Aktivitets

146 ersättning

0,7% 127

0,6%

2019

Aktivitetstöd Sjukersättning

123 551

0,4% 2,0%

1909 7%

offentligt försörjda i

Etablering Österåker Sjukpenning 

102 av befolkning 16-64 594

0,4% 27469 st 2,2%

Arbetslöshets Rehabpenning

ersättning 10

200 0,0%

0,7% Ek.bistånd Aktivitets

164 ersättning

0,6% 165

0,6%
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2019

Aktivitetstöd Sjukersättning

155 749

0,4% 1,7%

2320 5%

 offentligt försörjda i

Etablering Täby Sjukpenning 

89 av befolkning 16-64 669

0,2% 42885 st 1,6%

Arbetslöshets Rehabpenning

ersättning 10

321 Aktivitets 0,0%

0,7% Ek.bistånd ersättning

181 146

0,4% 0,3%
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% har Ek.bistånd pga Sociala Ohälsa Arbetslöshet Framgår ej Vuxna långvarigt ek.bistånd

2018 2019

Danderyd 9,8 16,2 14,9 59,1 18,5 29,8

Norrtälje 23,4 21,8 43,5 11,3 36,5 40,8

Täby 22,4 23,3 35,6 18,7 22 26,5

Vallentuna 23,4 28,1 26 22,5 32,5 29,6

Vaxholm 18,3 22,7 42,5 16,5 32,3 24

Österåker 17,7 21,2 40,7 20,4 29,2 30,3

Snitt 19 22 34 25 29 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Invånare 16-64 år, antal Aktivitetsersättning HE Sjukpenning HE Ekonomiskt bistånd HE Etablering.ers. HE

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Danderyd 19307 19088 55 49 223 224 69 69 103 94

Norrtälje 35293 35615 310 271 966 982 513 507 194 172

Täby 42364 42885 162 146 637 669 203 181 156 89

Vallentuna 20507 20977 141 127 472 485 144 146 74 87

Vaxholm 6982 6947 21 19 126 115 62 54 35 32

Österåker 26879 27469 172 165 590 594 166 164 115 102

Summa 151332 152981 861 777 3014 3069 1157 1121 677 576

BILAGA 3 Statistik från Kolada 
 

% av invånarna Medför.gym utb är UVAS

2018 2019 2018

Danderyd 3,3 3,1 7,8

Norrtälje 13,7 13,3 9,8

Täby 5 4,8 5,2

Vallentuna 9 8,7 7,7

Vaxholm 6,8 6,7 5,6

Österåker 9,1 8,7 7,6

Långtidsarbetslöshet

2018 2019 2020

Danderyd 0,5 0,5 0,5

Norrtälje 1,3 1,2 1,7

Täby 0,6 0,9 0,7

Vallentuna 0,6 0,9 1,2

Vaxholm 0,8 1,1 1,1

Österåker 0,8 0,9 1
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v 

 

  

 

  

 

Kommun 

BILAGA 4 – Skärmbilder från Pilot Samordningskartan 
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