
 

  

 

Projektplan     

Fortsättning efter MIA 
Under Perioden oktober till december 2022 

SAMMANFATTNING 
Det länsgemensamma projektet MIA Vidare 

avslutas i september/oktober 2022. Detta 

dokument beskriver projektplanen för 

resterande av året. 

Författare Sophia Dahlgren 
      

 



 

Sammanfattning av projektplan 

 

Bakgrund och problembeskrivning 

 

Problemet består i att det svenska välfärdssystemet är komplext och samverkan mellan olika 

offentliga verksamheter brister ofta och ett helhetsperspektiv saknas. Medborgare behöver i högre 

utsträckning än tidigare stöd från fler aktörer, förändringstakten i omvärlden är hög och utvecklingen 

inom en rad teknikområden är snabbare än någonsin. De behov som uppstår genom dessa trender är 

ofta både komplexa och tvärsektoriella och kräver bättre samverkan för att myndigheterna ska 

kunna möta dem. Det är svårt för enskilda handläggare eller medborgare att själva besitta detta 

helhetsperspektiv. 

Parterna arbetet med att bemöta problematiken i det länsgemensamma projektet MIA Vidare men 

det projektet kommer att avslutas i september/oktober 2022. Under avslutningsfasen har 

styrgruppen identifierat ett behov av att fortsätta arbetet och samverkan.  

 

Samordningsförbundets Roslagens styrelse har i verksamhetsplaneringen för 2022 tagit beslut att 

finansiera en fortsättning av projektverksamheten under perioden fram till sista december med 

förhoppningsvis att kunna brygga över till nästa operativa deltagareprojekt med start 2023. 

 

 



 

Tidsperiod 

1 November till 31 december 2022 

 

 

Målgrupp 

Deltagare från MIA projektet, 16-64 år med sammansatt problematik där ordinarie insatser hos 

medlemsparterna inte är aktuella vid inremittering. 

 

Primär Målgruppen  

De deltagare som tidigare deltagit i MIA projektet  

 

Sekundär målgrupp  

Övriga personer i ovannämnd målgrupp.  

 

 

Projektmetod 

Europeiska socialfonden har erbjudit ytterligare medel för oktober och under perioden november till 

december kommer verksamheten att kunna finansieras av Samordningsförbundet 

Den verksamhet som avses är : 

● Myndighetsgemensammateam möten genomföra varannan vecka i respektive kommun, erbjuds 

både primär och sekundär målgrupp. 

● Fyra Arbetscoacher som erbjuder individuellt stöd till deltagaren i den primära målgruppen. 

● Två kurser i Norrtälje eventuellt en i Täby erbjuds både den primära och sekundära målgruppen 

● Förberedande arbetsträningsplatser på arbetsintegrerade sociala företag erbjuds den primära 

målgruppen längst till och med sista november.  

 

 

Samarbetspartners 
Nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. 

Statliga parterna Arbetsförmedling och Försäkringskassan. 

 

 

Mål och resultat 

Målet är att fortsätta planerade aktiviteter för de tidigare MIA deltagarna och brygga över till nästa 

operativa deltagareprojekt med start januari 2023. Beslut väntas i december 2022.  

Uppskattningsvis handlar det om 30-40 deltagare som kommer delta under denna period. 

 

Mål 

●25% har börjat arbeta eller studera 

●30% har påbörjat ordinarie arbetsförberedande insatser hos kommun eller arbetsförmedling. 
 

  



 

Organisering 

 

Projektägare Samordningsförbundet 

Projektägaren ansvarar för  

● Att sammankalla Projektets styrgrupp 
● Att verkställa, leda, följa upp och förvalta verksamheten  

● Att dokumentera projektets verksamhet och att hålla Styrgrupp informerad om eventuella 
ändringar eller behov av stöd från projektägarens eller andra delprojekt sida.  
 

 

Styrgrupp 
Styrgruppens bemannas av samarbetspartners och deras huvudroll är att styra projektet utifrån dess 
idé och syfte samt arbeta strategiskt för att projektet ska nå sina projektmål. Det innebär bland annat 
att tillsätter adekvat bemanning av verksamheten. Två styrgruppsmöten planeras under aktuell 
period. 

 
 
Projektledare  
Projektledare agerar på uppdrag av projektets styrgrupp och ansvarar för : 
●Att verkställa, leda, följa upp och förvalta verksamheten i projektet som det beskrivs i 
projektplanen.  

● Att sammanställa underlag som krävs för projektets redovisning. 

● Har en arbetsledande roll för delprojektens medarbetare.  
 
 

Projektens medarbetare  
● Medarbetare i Myndighetsgemensammateamet från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
kommuner genomför gemensamma genomlysningar av ärenden, stöd i samordning till deltagare, och 
förmedla kompetens kring sin egna myndighet/kommunen samt vara brygga till ordinarie 
verksamhet,  

● SE-handledare, stöd till deltagaren att vilja, få och behålla ett arbete  

● Kursledare i mobiliserande-  och motiverande kurser.  

 

 
 

 


