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Inledning – Innan du läser denna rapport  
 

Syftet med rapporten är ett den kan användas som ett internt stöd och som underlag för redovisning 

till Samordningsförbundets medlemsparter. Den officiella utvärderingen av projektet MIA vidare 

kommer påbörjas efter avslutat projekt i oktober 2022. 
 

Rapporten omfattar de 227 projektdeltagare som deltagit i MIA projektet under perioden juni 2020 till 

31 december 2021. Alla  deltagare är antingen remitterade av någon av förbundets medlemsparter 

eller genom egen anmälan till projektet. Deltagarna har gemensamt att de vid inträde i projektet inte 

haft förmågan att delta i någon parts arbetslivsinriktade insatser. 

Värt att notera är att oavsett remitteringspart är samtliga deltagare  kommunmedborgare. Därför 

redovisas statistiken i rapporten  antingen per remitterande part eller per deltagares boende kommun. 

Rapporten bygger på statistik inrapporterad under projekttiden juni 2020 till 31 december 2021. 

Statistiken är rapporterad av projektmedarbetare med reservation för ev felregistreringar. 

Vid genomlysningen av statistiken inför arbetet med denna rapport framkom några felregistreringar 

som justerats. Samtliga uppgifter har inte redovisats  på alla deltagare vilket innebär att antalet ibland 

kan variera. 
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Deltagare i MIA projektet 
 
Under projekttiden har 227 personer deltagit i projektet MIA vidare.  Projektets målgrupp är 

personer  (16-64 år) som behöver samordnat stöd för att komma vidare till arbete eller 

studier. Deltagarna i projektet MIA vidare har ofta en kombination av medicinska, sociala och 

arbetsmarknadsrelaterade rehabiliteringsbehov. Gemensamt för många är en relativt låg 

utbildningsbakgrund, ett långvarigt behov av offentlig försörjning samt att ingen av deltagarna  

vid aktualiseringstidpunkten har förmåga att ta del av någon av andra parternas ordinarie 

arbetslivsinriktade insatser.  

Aktualisering 

Under 7 månader år 2020 antog projektet 102 deltagare. 

Under år 2021 remitterades ytterligare 125 deltagare in till 

projektet.  Den största remittenten har varit Försäkrings-

kassan. Kommunerna har minskat sin remittering. Regionen 

ligger stadigt på runt 17%.  Siffrorna är jämförbara med 

medlemspartens andel av medlemsintäkterna (staten 50%, 

kommuner 25% och regionen 25%)  

Ålder och kön 
Bland deltagarna överväger andelen kvinnliga deltagare, 59%, 
gentemot männens andel på strax under 40%. Utöver detta finns 
4%  icke binära. Strax under hälften av deltagarna är kvinnor över 
30 år medan kvinnor i den yngre ålderskategorin utgör endast 
13% av deltagarna. För männen är det mer jämnfördelat mellan 
ålderskategorierna. Andelen deltagare under 30 år ökat något 
under 2021 (33% jmf fg år 25%).   
 

Utbildning 

En tredjedel av deltagarna har grundskola som högsta 

utbildning.  

 

Försörjning 

Vid inskrivning hade hälften ersättning från Försäkringskassan, 

en tredjedel försörjningsstöd och en femtedel hade ingen 

ersättning alls. Av de deltagare som aktualiserades i projektet 

under 2021 har 30% har haft försörjning i mellan 1-4 år och 

36% offentlig försörjning i över 5 år. Försäkringskassan 

deltagare har längst tid i offentlig försörjning.  

 

  

Figur 3 antal och andel. 

Figur 2 andel 

Figur 1 antal och andel. 
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Vilka insatser har de haft i Projektet? 
 

Deltagare deltar i flera insatser varav procenten överstiger 100%. Deltagarna i Mia  har tagit del av 

följande insatser:  

 

Myndighetsgemensamma Samverkansteamet 

In princip alla deltagarna har i projektet fått träffa det myndighetsgemensamma teamet som består av 

en medarbetare från Försäkringskassan, en från Arbetsförmedlingen1 och 1-2 från deltagaren 

boendekommunen2.  Syftet är att vara det initiala mötet med deltagen och remitterande part inför ett 

deltagande i projektet Mia Vidare. Teamet utreda om det finns några pågående eller aktuella insatser 

hos någon part som kan vara aktuella för deltagaren innan deltagaren erbjuds möjlighet att delta i 

Projektet. Sen är det frivilligt om deltagaren vill delta. Under 2021 har projektet anordnat 142 

samverkansteam med preliminära deltagare till projektet. 82 (57%) blev inskrivna i MIA, 35 st (25%) 

var det set osäkert om projektet var rätt för deltagaren och 25 st ( 18%) hade annan planering hos 

någon av de andra aktörerna. 

I utvärderingen av Samverkansteamet som genomfördes med enkäter till deltagarna 

under hösten 2021, enkäten hade 29 svarande. Det framkom att alla instämde att de 

blivit lyssnade på 87% tyckte de fick vara med och bestämma  medans 75% 

instämde helt eller delvis med att de fått en planering framåt. 

 
Individuell coach 

Huvuddelen av deltagarna har eller har haft en individuell coach som stöd 

alternativt kontakt med en inom de mobiliserande kurserna. Våra coacher har arbetet enligt supported 

employment (SE) och/eller motiverande samtalsteknik (MI). 

 
Mobiliserande kurs 

Strax under hälften av alla deltagare har deltagit i kursen. För deltagare från vårdgivare, staten och 

egna anmälningar har över hälften gått kurs. Kursen syftar till att förbereda och motivera deltagare till 

att ta steget närmre arbetsträning, arbete och/eller studie.  

 
 

  

                                                             
1 Tillika arbetscoach i MIA projektet. 
2 Ex representant från biståndsenheten 
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Arbetsträning 

Strax över hälften av alla deltagare har under sin tid i projektet arbetstränat på Arbetsintegrerade 

sociala företag (ASF) lokaliserade i Norrtälje, Täby eller Österåker. Syftet är att rusta deltagaren att 

kunna ta del av ordinarie parters arbetslivsinriktade insatser, ex på Arbetsförmedlingen eller 

kommunens arbetsmarknadsenhet.  

 

Platserna är upphandlade av Samordningsförbundet med stöd av Österåkers kommun. Deltagarnas 

arbetsträningsplatser finansieras med 1500 kr per vecka, oavsett deltagarens närvarotimmar, dock ett 

minimum är minst 1 timme för att företaget ska erhålla ersättning. Deltagaren kan arbetsträna under 

en period om max 6 månader om inte särskilda skäl finns för längre tid. 

Ursprungligen startade projektet med 24 arbetsträningsplatser på ASF, men behovet ökade under 

sommaren/hösten 2020.  Våren 2021 beslutade förbundets styrelse att finansiera möjligheten för 

projektet att utöka antalet till 34 platser, se röda linjen i figur 4. Behovet av platserna varierar och är 

generellt lägre under sommarmånaderna. Noterbart är att antalet platser minskade markant under 

slutet av november 2021 då pandemin tog ny fart, se grön linje i figur 4.   

 

Utöver arbetsträning på ASF så finns möjlighet att arbetsträna hos en extern arbetsgivare, 19% av 

deltagare gjorde detta.  Av gruppen egen anmälan till projektet arbetstränar strax under 30% externt. 
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Vad har det kostat under tiden i projektet? 
Regional MIA vidare projektet har räknat på kostnader från projektstart till och med 31 oktober 2021. 

De har räknat fram att snittkostnaden för en deltagare ligger strax över 54 000 kronor.  

Ser man till antalet timmar i arbetsträning fördelad mellan kvinnor och män blir timkostnaden högre 

för kvinnor då män generellt har fler närvarotimmar på arbetsträning. 

 
 

 

  

Figur 5 

Figur 6 
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Vad har hänt efter Projektet? 
Fram till sista december 2021 har 131 deltagare avslutats i projektet MIA vidare.  Efter projektet har 37 

(28%) personer rustats för att ta del av ordinarie arbetslivsinriktade insatser. 24 personer (18%) har 

tagit steget att börja arbeta eller studera.  

 

Av de 24 som tagit steget att börja arbeta (16st) eller studera (8st)  kom hälften från kommunerna. Ser 

man utifrån de 48 avslutade deltagare som kommunerna remitterade in avslutades de med att en 

fjärdedel tog steget ut i arbete och studier. Av de egen anmälda avslutades strax under en tredjedel till 

arbete eller studier. Se figur 7. 

 

Fler än en insats? 

Av projektets 133 avslutade deltagare är det 19 (14%) som endast deltog i en insats,  arbetsträning på 

ASF. 18 deltagare (13%) genomgick en kurs kombinerat med antingen samverkansteam eller 

individuellt stöd. Resterande 96 deltagare (72%) hade två eller flera insatser oftast i kombination med 

arbetsträning. 

 

 

 

  

Figur 7, antal 
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Vilka insatser har deltagarna som avslutats till arbete deltagit i ? 

 

De som avslutades till arbete 

Observera att det i statistiska sammanhang är en låg siffra som avslutats till arbete.  

Gällande de 16 avslutade till arbete hade nästan alla individuellt stöd och mer än en insats. 

Närmare bestämt hälften av deltagarna deltog i tre insatser eller mer. 

 

Insatser som deltagarna  avslutade till arbete deltagit i  

Strax över en tredjedel började med kursen (jmf med alla deltagare 47%) och över hälften har 

arbetstränat på ASF. Dessutom arbetstränade en tredjedel hos extern arbetsgivare, (jmf med alla 

deltagare 19%). 
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Vad är deltagares offentliga försörjning innan och efter projekt? 
Av de 131 avslutade deltagarna hade nästan hälften (48%) av deltagarna ersättning från 

Försäkringskassan i form av sjukpenning eller aktivitetsersättning  och strax över en tredjedel hade 

ekonomiskt bistånd. Se bilder om försörjning nedan. Några procentenheter minskning blev det vid 

projekt avslut. Den grupp som ändrat sig mest och som vi kommer titta lite närmre på är gruppen med 

deltagare som inte uppbär någon ersättning.  

 

Deltagare utan ekonomisk ersättning vid inträde i projektet 

Av de 25 deltagare som vid inträde i projektet uppbar ingen ersättning hade en fjärdedel (6st) av dem 

offentlig ersättning vid avslut i projektet. Av dessa hade 3 st beviljats ekonomiskt bistånd i Norrtälje 

kommun.  

 

Deltagare utan ekonomisk ersättning vid avslut av projektet 

Trots att en tredjedel av inträdesgruppen vid utträde hade lämnat gruppen ”ingen ersättning” så 

ökade gruppen från 18% till 23%. Anledningen är att 11 deltagare som vid inträde hade offentlig 

ersättning avslutades till ingen ersättning. Av dessa hade 6  personer haft ekonomiskt bistånd och 4 

personer hade haft ersättning från Försäkringskassan. 
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Figur 8 

Figur 9 

Statistik per medlemspart 

 

Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen remitterar inte in så många deltagare till MIA projektet, vilket är i sin ordning då 
arbetssökande på Arbetsförmedlingen anses vara närmre arbetsmarknaden än de deltagare som 
deltar i MIA projektet.  Antalet 29 (22%) avslutade deltagare går vidare till arbetslivsinriktade insatser 
på arbetsförmedlingen Av dessa är över hälften från Försäkringskassan som vid inremittering inte var 
aktuella för Arbetsförmedlingens insatser.  
 

Försäkringskassan  
 

Den 31 december hade Försäkringskassan remitterat in 

102 och Arbetsförmedlingen 1 deltagare (67K/34M/2E) 

till projektet varav 48 av dessa fortsätter in i 2022.  

Försäkringskassan remitterar in dubbelt så många 

kvinnor. Flest deltagare remitteras från Norrtälje 

kommun, 56 st. 

 

Utbildning 

Utbildningsmässigt har Försäkringskassans deltagare 

30% (31st) grundskola som högsta utbildning och 45% 

(46st) har gymnasial utbildning.  7% har eftergymnasial 

utbildning. 

 

Försörjning 

23% (24 st) har aktivitets- eller sjukersättning 

76% (78st) har sjuk- eller rehabiliteringspenning. Hälften 

av deltagarna har varit i offentlig försörjning i över 5 år. 

Insatser i MIA 

Deltagarna från Försäkringskassan har  

tagit del av följande insatser:  
 

-70 % av deltagarna har i projektet fått träffa   

 det myndighetsgemensamma teamet 

-50 % har deltagit i kursen 

-83% individuell coach 

-51% har arbetstränat på ASF 

-16% har arbetstränat externt 

Observera att deltagare deltar ofta i flera 

insatser varav procenten överstiger 100%. 

 

Efter MIA  

55 av Försäkringskassans deltagare har avslutats. De spenderade i medelsnitt 93 timmar i projektet.  

10% avslutas till arbete eller studier och 37% rustas så de kan ta del av ordinarie parters 

arbetslivsinriktade insatser. 

Den typiska deltagaren  

En kvinna i åldern 39 år som uppbär 

sjukpenning sedan minst 5 år.  
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Figur 10 

Figur 10 

Regionen 
Den aktör som remitterar in för regionens räkning 

är vårdgivare. Per den 31 december hade 

vårdgivare remitterat in 33 deltagare 

(21K/11M/1E) till projektet varav 17 fortsätter  

in i 2022.  De vårdgivare som remitterar in flest 

deltagare är verksamma i Norrtälje och Täby. 

Försörjning  

Av de deltagare som regionen remitterar, har en 

tredjedel ekonomisk ersättning från 

Försäkringskassan. Övriga två tredjedelar uppbär 

ingen offentlig försörjning. 

 

Insatser i MIA 

Deltagarna från regionen har tagit del av följande  

insatser:  

 

-58% av deltagarna har i projektet fått träffa det  

  myndighetsgemensamma teamet 

-52% har deltagit i kursen 

-85% individuell coach 

-58% har arbetstränat på ASF 

-24% har arbetstränat externt  

 

Deltagare deltar ofta i flera insatser varav procenten 

överstiger 100%. 

 

Efter MIA  

16 av vårdgivares deltagare har avslutats. De spenderade i medel 5,7 månader och i medel 110 timmar 

i projektet.  10% avslutas till arbete eller studier och 37% rustas så de kunde ta del av ordinarie parters 

arbetslivsinriktade insatser. 

 

  

Den typiska deltagaren  

En kvinna i 33 årsåldern utan offentlig 

ersättning. 



11 
 

Kommunen 
De 227 projektdeltagarna är alla kommunmedborgare 

oavsett vilken part som remitterat in. Det kan vara av 

intresse för kommunerna att veta resultatet per deltagare  

och boendekommun. Nedanstående statistik redovisas 

antingen som deltagare remitterade  

från kommunen eller som deltagare boende i kommunen. 

Medborgare boende i Norrtälje kommun har ökat mest 

under 2021, vilket är den kommun från vilken 

Försäkringskassan remitterar in flest deltagare till projektet. 

Se figur 11 och 12. 

 

Vem är det som remitterar in deltagaren i kommunen?  

Figur 12 nedan visar antalet inremitterade  deltagare från part fördelat per boendekommun. Av de 

boende i Vaxholm och Danderyd remitteras merparten av kommunen. Däremot av de boende i 

Norrtälje och Vallentuna remitteras merparten från Försäkringskassan. Den största andelen 

egenanmälningar finner vi i Norrtälje.  Störst andelen remitterade från vårdgivare finns i Täby. 

 

De 227 deltagarna är boende i följande kommuner 

●Vaxholm 3% ,Täby 20%, Danderyd 5%, Vallentuna 12%, Österåker 15% och Norrtälje 45%. 

 

De 74 deltagarna som remitterades från kommun fram till dec 2021 aktualiserade av: 

●Vaxholm 9% ,Täby och Danderyd för 11% vardera, Vallentuna 13%, Österåker 24% och Norrtälje 32%. 
 

Att jämföra med kommunernas andel av populationen  

●Vaxholm 5% , Täby 28%, Danderyd 12%, Vallentuna 14%, Österåker 18% och Norrtälje för 23%. 

Figur 11 

Figur 12 
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Remitterade deltagare från kommunen 

Per den 31 december hade kommunerna tillsammans 

remitterat 74 deltagare (31K/39M/4E) till projektet. Av 

dessa fortsätter 26 deltagare in i 2022, fördelningen 

mellan kommunerna visas i cirkeldiagram här bredvid. 

Av de deltagare som kommunerna remitterade var 

genomsnittsåldern 39 år. En tredjedel har haft 

offentlig försörjning i 1-4 år, en tredjedel i över 5 år. 

20%  saknar en registrerad tid. 

 

Bakgrundsvariabler 

Danderyd har den högsta andelen deltagare (70%) som 

uppburit offentlig ersättning i över 5 år jmf med Österåker 

där enbart 8,5% har haft ersättning så länge.  
 

Utbildning 

Utbildningsmässigt har kommunens deltagare 27 st (36%)  

grundskola som högsta utbildning och 32 st ( 43%)  

gymnasial utbildning.   

Försörjning 

Merparten av deltagarna har uppburit ekonomiskt bistånd. 

Av dessa har 35%  haft bistånd under 2-4 år,  35% har uppburit bistånd i mer än 5 år, 17% saknade 

offentlig försörjning. 

 

Tid i projektet 

Danderyds kommun har längst deltagartid i projektet, i snitt 6,6 månader. Kommunen ligger även 

statistiskt i toppen när det gäller deltagares närvarotimmar (103 timmar), vilket motsvarar 15 timmar/ 

månad. Jämfört med Vaxholms kommun som har kortast deltagartid i projektet med 4,2 månader och 

60 närvarotimmar, vilket motsvarar 14 timmar/ månad. 

 

Ser man till högst månadsnärvaro så toppar Österåkers kommun med i snitt 5,9 månader i projektet  

(108 närvarotimmar), dvs 18  timmar/ månad. 

Insatser i MIA 

Deltagarna anvisade från kommunerna har tagit del av följande insatser:  

 

-45% av deltagarna har i projektet fått träffa det myndighetsgemensamma teamet 

-38% har deltagit i kursen 

-77% individuell coach 

-57% har arbetstränat på ASF 

-18 % har arbetstränat externt 

Deltagare deltar i flera insatser varav procenten överstiger 100%. 

 

Efter MIA  

Av kommunens inremitterade deltagare har 48 st (64%) avslutats. De har då i snitt deltagit i projektet 

under  6  månader och deltagit 99 timmar i projektet.  

Den typiska deltagaren  

Från kommunen är det en 40 årig man,  

med gymnasial utbildning. Merparten har 

försörjningsstöd och har haft det i ungefär 

4 år.  
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Österåker 

Remitterade deltagare boende i kommunen uppgick under 2020 till 19 deltagare och under 2021 

remitterades 16 deltagare. Totalt 35 deltagare varav 12 kvinnor och 22 män samt 1 deltagare med ej 

angivet kön. 

51% av deltagarna var anvisade från kommunen, 31% från staten, 9% egna anmälningar samt 9% från 

vården. Av deltagarna boende i kommunen per den 31 december 2021 var 35 stycken avslutade och 

10 stycken pågående aktiva ärenden. 

 

Bakgrundsvariabler för deltagare 

Genomsnittsåldern för deltagare boende i kommunen är 35 år. När det gäller utbildningsbakgrund har 

22% grundskola, 31% gymnasium, 25% har studerat på universitet eller högskola. 

Strax under hälften har haft offentlig försörjning mellan 1-4 år, 8,5% har haft försörjning i över 5 år. 

En stor andel,(34%), har inte angett tid i försörjning. 

Under tiden i MIA 

Under 2021 har kommunen haft 20 myndighetsgemensamma team. Teamkonsultation resulterade i  

att 8 personer skrevs in i MIA. I 8 ärenden var personen osäker och 4 personer hade redan annan 

planering.  

Efter MIA 

25 deltagare boende i kommunen har avslutats. 

Snitttid i projektet 5,9 månader och 108 närvarotimmar.  

7 avslutades till arbete eller studier, 7  är rustade för att kunna ta del av ordinarie arbetslivsinriktade 

insatser hos medlemspart .  

 

 

Danderyd 

Remitterade deltagare boende i kommunen uppgick under 2020 till 7 deltagare. Under 2021 

remitterades 5 deltagare. Totalt 12 deltagare (8K/4M).  Av dessa remitterades 67% från kommunen, 

17% från staten och 17% från vården. Vid slutet av 2021 hade 7 deltagare avslutats och 5 fortsatte som 

aktiva ärenden in i 2022. 

 

Bakgrundsvariabler för deltagare 

Genomsnittsålder 43 år. Strax under 70% har haft offentlig försörjning i över 5 år.  

Under tiden i MIA 

Under 2021 har kommunen haft 13 myndighetsgemensamma team, 4 personer blev inskrivna i MIA. I 

4 fall var personen osäker om deltagande,  5 personer hade redan annan planering. 

Efter MIA  

7 deltagare boende i kommunen har avslutats. Snittiden var 6,6 månader, vilket motsvarar 103 

närvarotimmar i projektet. I 2 fall avslutades ärendet i Mia vidare till arbete , 5 avslutades redo för att  

ta del av ordinarie arbetslivsinriktade insatser hos medlemspart .  
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Vaxholm 

Remitterade deltagare boende i kommunen uppgick under 2020 till 4 deltagare och under 2021 

remitterades 3 deltagare. Totalt 7 deltagare (2K/4M/ 1 ej angiven) deltagarna var 86% anvisade från 

kommunen och 14% från kommunen. Fram till 31 december 2021 har 5 avslutats och 2 fortsätter in i 

2022. 

Bakgrundsvariabler för deltagare 

Genomsnittsålder 44 år . Utbildningsbakgrund, 30% har grundskola som högsta utbildning, 42% har 

gymnasium som högsta utbildning. Resterande deltagare har inte angivit uppgift. 42% hade haft 

offentlig ersättning i över 5 år. 

 

Under tiden i MIA. 

Under 2021 har kommunen haft 5 myndighetsgemensamma team. Där blev 3 personer inskrivna i MIA,  

2 personer hade redan annan planering. 

Efter MIA  

5 deltagare boende i kommunen har avslutats. Snittiden för deltagarna var  4,2  månader vilket 

motsvarade 60 närvarotimmar i projektet.  

1 deltagare rustades för att ta del av ordinarie arbetslivsinriktade insatser hos medlemspart. 2 

personer avbröt sitt deltagande i projektet.  

Av de 5 avslutades 2 till ingen offentlig försörjning, 2 till ekonomist bistånd (vid inträde 3) och en till 

ersättning från försäkringskassan. 

 

Vallentuna 

Remitterade deltagare boende i kommunen uppgick under 2020 till 12 deltagare och under 2021 

remitterades det in 15 deltagare. Totalt 27 (14 K/11 M/ 2 ej angiven) deltagare vara av 37% från 

kommunen, 52% från försäkringskassan, 7% egna anmälningar och 4% från vårdgivare. 16 avslutade 

och 11 som fortsätter in i 2022.  

Bakrundsvariabler för deltagare 

Genomsnittsålder 43 år. 

41% har haft offentlig försörjning i 1-4 år. 

44%% har haft offentlig försörjning i över 5 år.  

Under tiden i MIA 

Under 2021 har kommunen haft 15 myndighetsgemensamma team, 10 blev inskrivna i MIA, i 3 fall var 

personerna osäkra och 2 personer hade redan annan planering. 

Efter MIA  

16 deltagare boende i kommunen har avslutats. Snittiden var 5,7 månader i projektet vilket 

motsvarade 101 närvarotimmar.  

1 deltagare avslutades till studier. 5 deltagare rustades för att ta del av ordinarie arbetslivsinriktade 

insatser hos medlemspart .  
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Norrtälje 

Remitterade boende i kommunen uppgick under 2020 till 36 deltagare och under 2021 remitterades  

65 deltagare in i projektet. Totalt 101  (64K/35M/2 ej angivet) deltagare varav 24% anvisades från 

kommunen, 55% från Försäkringskassan, 13 % genom egen anmälan och 8% från vårdgivare. Norrtälje  

kommun har flest kvinnliga deltagare. Fördelningen mellan könen fördelar sig enligt följande mellan 

medlemsparterna, Försäkringskassan 40 st kvinnor och 15 män jmf med kommunen som remitterat  12 

st kvinnor och 12 st män. 

 

Bakgrunds variabler 

Genomsnittsålder 38 år. 48% har grundskola och 45% gymnasiet som högsta utbildning. 

35% har haft offentlig ersättning i över 1 år upp till 4 år och 44% har haft offentlig ersättning i 5 år eller 

mer. 

Under tiden i MIA 

Under 2021 har kommunen haft 54 myndighetsgemensamma team, 39 personer blev inskrivna i MIA. I 

12 fall var deltagaren osäker.  3 personer hade redan annan planering. 

 

Efter MIA  

50 deltagare boende i kommunen har avslutats. Snittiden var 6,3 månader i projektet vilket 

motsvarade 99 närvarotimmar.  

11 deltagare avslutades till arbete eller studier. 10 deltagare rustades för att ta del av ordinarie 

arbetslivsinriktade insatser hos medlemspart .  

 

 

Täby  

Remitterade deltagare boende i kommunen uppgick under 2020 till 24 deltagare. Under 2021 

remitterades 21 deltagare. Totalt 45 deltagare (26 kvinnor och 17 män, 2 ej angivet kön) varav 18% 

från kommunen, 42% från Försäkringskassan, 9% egen anmälan samt 31% från vårdgivare. 17 ärenden 

är avslutade. Pågående ärenden är 28 st till 2022. 

 

Bakgrunds variabler 

Genomsnittsålder 41 år. Strax under 20% har haft offentlig försörjning i 2-4 år och en tredjedel har haft 

offentlig försörjning i 5 år eller mer. I 40% av fallen har uppgift om försörjning inte varit mätbart över 

tid. 

Under MIA  

Under 2021 har kommunen haft 35 myndighetsgemensamma team. 18 personer blev inskrivna i MIA, i 

8 fall var deltagaren osäker, 9 personer hade redan annan planering. 

 

Efter MIA  

28 deltagare boende i kommunen har avslutats. Snittiden var 5,7 månader i projektet, vilket 

motsvarade 101 närvarotimmar. 3 deltagare avslutades till arbete. 9 deltagare rustades för att ta del 

av ordinarie arbetslivsinriktade insatser hos medlemspart .  
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Egna anmälningar och övriga inremittenter 
 

Per den 31 december hade 17 egna anmälningar 

inkommit (6K/9M/2E) till projektet varav 5 deltagare 

fortsätter in i 2022. 

Av de egna anmälningarna hade 18% ersättning från 

Försäkringskassan, 12% ekonomiskt bistånd, 65% hade 

ingen ersättning.  

Flest egna anmälningar inkom från personer boende i 

Norrtälje kommun. Ingen egen anmälan har 

rapporterats från Danderyd och Vaxholm. 

 

Insatser i MIA 

Deltagare som aktualiseras genom egen anmälan  har tagit del av följande insatser:   

 

-47% av deltagarna har i projektet fått träffa det myndighetsgemensamma teamet 

-59% deltagit i kursen 

-71% individuell coach 

-57% har arbetstränat på ASF 

-18% har arbetstränat externt 

Deltagarna deltar ofta i flera insatser varav procenten överstiger 100%. 

 

 

 


