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Sammanfattning 
Sex samordningsförbund i Stockholms län beviljades år 2016 projektmedel från Europeiska 

Socialfonden (ESF) i syfte att utveckla samordnade insatser till stöd för personer som står extra långt 

från arbetsmarknaden. Projektet beskrevs som ett paraplyprojekt som genom samordningsförbunden 

samlade Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, tolv kommuner och Stockholms läns landsting i ett 

gemensamt projekt. Samordningsförbundet Östra Södertörn tog på sig rollen som projektägare och 

var och ett av Samordningsförbunden bidrog till projektet genom lokala delprojekt som vände sig till 

personer som hade behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.  

Delprojekten skilde sig åt i aktiviteter, storlek och utformning, men bidrog alla till projektets 

övergripande mål om att erbjuda samordnat stöd för att fler personer som stod långt från 

arbetsmarknaden skulle öka sina möjligheter till arbete och egen försörjning. 

Projektet hade genomförandefas under perioden 1 april 2017 till och med 31 maj 2020 och avslutsfas 

mellan 1 juni till och med 31 augusti. Delprojektet som beskrivs i denna avslutsrapport är delprojektet 

MIA Stockholms stad. 

Delprojektet MIA Stockholms stad har under projektets genomförandefas gett stöd till 272 deltagare 

som deltagit i någon av delprojektets fyra insatser. MIA Stockholms stad har arbetat agilt och har under 

projekttiden startat och erbjudit flera insatser som syftat till att ge ett samordnade och/eller 

förrehabiliterande stöd till personer som bedöms stå långt från arbetsmarknaden. 

 

Projektet har samverkat med ett ökande antal remitterande parter och projektets medarbetare har 

arbetat med deltagare som blivit remitterade av förbundets alla parter. Under projektets gång har 

intresset för delprojektets insatser vuxit och det har skapats långa köer till insatserna i projektet. 

Efterfrågan av förrehabiliterande insatser för målgrupper som bedöms stå långt från arbetsmarknaden 

har varit större än tillgången på platser i projektet. 

 

Deltagarna har i indikatorsenkäter gett goda omdömen om projektet och dess insatser. Även en 

brukarrevision visade att case management-metoden var mycket uppskattad och att deltagarna tyckte 

att de fick ett bra stöd för att kunna närma sig arbetsmarknaden. De metoder och insatser som 

delprojektet har använt och erbjudit har bidragit till att 68 % av deltagarna har gjort olika 

stegförflyttningar i riktning mot arbete eller studier. 

 

Delprojektet har arbetat med att utveckla case management-metoden för att kunna ge ett 

tillitsbaserat stöd i riktning mot arbete och studier. För att kunna erbjuda arbetsträning som insats har 

delprojektet har använt Arbetsförmedlingens överenskommelser med olika anordnare av 

arbetsträning. MIA Stockholms stad har även samarbetat med Aktivitetsplatsen för att kunna erbjuda 

gruppaktiviteter på en lägre nivå för att deltagare skulle kunna få ingå i aktiviteter och socialt 

sammanhang. Projektet har även drivit en pilot för att testa case management-metoden för personer 

med diagnosen narkolepsi. 

 

MIA Stockholms stads arbete har präglats av utveckling och lärande och medarbetare har engagerat 

arbetat med att införliva arbetet med de horisontella principerna i metodarbetet. Man har också 

tagit stöd av Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna för att känna att det 

stöd man ger till deltagarna har en stark förankring i att alla människor har samma rättigheter och 

möjligheter.  
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Projektidé och förväntade resultat 
Samordningsförbundet Stockholms stad var relativt nystartat när förbundet under analys- och 

planeringsfasen anslöt till MIA-projektet. Men man ansåg sig ha goda förutsättningar att ingå i MIA-

projektet med insatsen Case manager då en av förbundets medlemmar, Arbetsmarknads-

förvaltningen i Stockholms stad, hade ansökt om medel från Samordningsförbundet för att testa 

metoden inom sin egen verksamhet Jobbtorg, tillsammans med Försäkringskassan och Arbets-

förmedlingen. Dessa verksamheter hade sett att deras målgrupper hade fått mer komplexa behov 

och man tänkte att metoden case management skulle ge ett bra individuellt och samordnat stöd. 

Man ville också upprätthålla case management som arbetslivsinriktad insats för personer med 

nedsatt arbetsförmåga då medarbetare från Arbetsmarknadsförvaltningen hade arbetat som case 

managers i forskningsstudien Effektutvärderingen, och ta tillvara de erfarenheter som man skaffat 

sig där. Man ville även utveckla de samverkansvägar som skapats under forskningsstudien samt 

utöka samverkan med Stockholms läns landsting. 

Remitterande parter till Case management-insatsen skulle vara personal på Jobbtorg vuxna, 

Arbetsförmedlingen Stockholm Samverkan (U-29) samt enheten för aktivitetsersättning på 

Försäkringskassan. Målgrupperna hos dessa remittenter var hos Jobbtorg, försörjningstagare 30 år 

eller äldre, och som bedömdes ha svårigheter i arbete utifrån ohälsa eller funktionsnedsättning. 

Hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan var målgrupperna unga vuxna med 

funktionsnedsättning. Hälften av platserna i insatsen skulle ges till deltagare från Jobbtorg vuxna 

och andra hälften från Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan. Totalt sett skulle insatsen ges till 

204 deltagare, varav hälften av deltagarna skulle vara kvinnor och hälften män. 

Samordningsförbundet skulle också utveckla arbetet med arbetsintegrerande sociala företag, ASF, 

för att kunna erbjuda arbetsträning till deltagarna i Case management-insats. Man planerade att 

göra detta med hjälp av någon av förbundets medlemmar, genom en upphandling med reserverade 

kontrakt. 

Våren 2018 startade även insatsen Case management Narkolepsi i MIA Stockholms stad. 

Anledningen till detta var att Samordningsförbundet hösten 2017 kontaktats av 

Arbetsförmedlingen och narkolepsivården på Karolinska sjukhuset med förfrågan om möjligheten 

att ge någon form av samordnat stöd till personer med narkolepsidiagnos. Narkolepsivården 

upplevde att det fanns många unga vuxna som fått diagnosen efter svininfluensavaccination och 

att dessa personer nu hade svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden pga av sina svårigheter 

utifrån sin diagnos. 

Intresset för MIA Stockholms stad var stort fram till våren 2018 och det hade bildats kö till insatsen 

Case management. Men förändringar och omorganisationer hos remitterande verksamheter gjorde 

att antalet intresseanmälningar minskade. Samtidigt hade andra av förbundets medlemmar inte 

tillgång till projektet alls trots att behov av projektets insatser fanns hos deras målgrupper. 

Projektet hade även identifierat att insatsen case management inte var tillräcklig för personer som 

behövde arbetsförberedande stöd för att kunna närma sig arbete eller studier, utan att det även 

fanns behov av att kunna erbjuda aktiviteter exempelvis i grupp. Insatsen arbetsträningen på ASF 

hade ännu inte kunnat realiseras då ingen av förbundets medlemmar ville göra en upphandling åt 

förbundet. Projektet behövde se över vilka olika typer av insatser som behövdes för personer som 



   

5 
 
 

 

 

bedömdes stå långt från arbetsmarknaden, hur man skulle skapa dessa 

insatser och vilka målgrupper och remittenter som bedömdes vara i behov av insatserna. 

Hösten 2018 fattades beslut i styrgruppen för MIA Stockholms stad om att förbundets alla 

medlemmar skulle kunna bli remittenter till insatser i MIA Stockholms stad. Detta innebar att även 

Försäkringskassans sjukpenningorganisation, vårdgivare, Arbetsförmedlingens alla enheter samt 

att alla fjorton stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad kunde remittera deltagare till samtliga 

insatser i projektet.  

Antalet deltagare som skulle erbjudas insats i MIA Stockholms stad ökades från 204 personer till 

272. Ett nytt mål blev också att 60 % av deltagarna skulle vara kvinnor och 40 % skulle vara män. 

Samordningsförbundet började förbereda arbetet med att starta insatsen Aktivitetsplatsen där 

gruppaktiviteter skulle ges. Förbundet kom också överens med Arbetsförmedlingen om att använda 

deras överenskommelser med ASF för att kunna erbjuda insatsen arbetsträning. Då alla 

medlemmar i förbundet kunde remittera deltagare och då MIA Stockholms stad kunde erbjuda flera 

insatser, ökade inflödet av intresseanmälningar vintern 2019 och det bildades långa köer till alla 

insatser, utom till case management narkolepsi. 

Syftet med delprojekt och insatser har varit detsamma under projekttiden oavsett förändring av 

målgrupper, remittenter och utökade insatser. Och projektets uppdrag och mål har hela tiden varit 

att ge anpassat stöd till personer som bedöms stå långt från arbetsmarknaden, för att de ska kunna 

närma sig arbete och studier. Delprojektet använde sig av de av ESF förväntade mål om att 30 % av 

deltagarna vid avslut arbetade eller studerade, och att 40 % av deltagarna avslutades till fortsatt 

arbetsinriktade insatser hos Arbetsförmedling eller kommun. 

 

Projektets resultat, mål och indikatorer 
Till delprojektet och dess samtliga insatser har det kommit in ca 560 intresseanmälningar. Flest 

intresseanmälningar har gällt insats case management, vilket kan förklaras med att insatsen funnits 

i projektet under hela projekttiden, och fram till våren 2018 var projektets enda insats. Insats 

Arbetsträning på ASF har även varit av stort intresse och har sökts av många fler än vad det funnits 

platser för. Det samma gäller för insatsen Aktivitetsplatsen. Till insats Case management Narkolepsi 

har inflödet av intresseanmälningar dock inte varit så stort. 

 

Insats/Antal deltagare 

 Case management: 167 deltagare (88 kvinnor, 76 män, 3 utan angivet kön) 

 Case management Narkolepsi: 7 deltagare (5 kvinnor, 2 män). 2 deltagare (kvinnor) deltog 

i insats utanför MIA-projektet de då vid start redan arbetade eller studerade. 

 Arbetsträning på ASF: 45 deltagare (20 kvinnor, 25 män) 

 Aktivitetsplatsen: 53 deltagare (40 kvinnor, 13 män) 

 

9 deltagare har startat i en insats för att sedan övergå till annan insats. Detta för att de bedömdes 

vara i behov av annat stöd än det de sökt. De har i statistiken bara räknats en gång. 1 deltagare har 

skrivits in i projektet två gånger, men bara räknats som deltagare en gång i statistiken. 
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Resultat 

 
 

När MIA Stockholms stad avslutades 31 maj 2020 hade 272 deltagare skrivits in i projektet. 56 % 

av deltagarna utgjordes av kvinnor och 43 % av män. För 1 % saknades angivet kön.  

 

 

 
 

Försäkringskassan och Stockholms stad har remitterat flest deltagare till delprojektet. Remittent 

Försäkringskassan gäller både organisationen för aktivitetsersättning och sjukpenning. Deltagare 

från kommunen kunde vara remitterade av antingen stadsdelsförvaltning eller Jobbtorg 

(arbetsmarknadsförvaltning). 
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Majoriteten av deltagarna, 72 %, var 30 år eller äldre vid inskrivning i projekt. 

 

 
 

Vid inskrivning hade de flesta av deltagarna i MIA Stockholms stad ekonomiskt bistånd, följt av 

sjukpenning. Detta har under projekttiden förändrats då det under första projektåret var många 

deltagare med aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Men då projektet startade fler insatser 

och fick fler remittenter ändrades detta. Deltagare som hade försörjningsstöd har med största 

sannolikhet antingen remitterats av stadsdelsförvaltning eller Jobbtorg. 

 

I målgruppen som är under 30 år vid inskrivningstillfället har det deltagit 77 deltagare (28 %). Den 

vanligaste ersättningsformen i den gruppen var aktivitetsersättning från Försäkringskassan (37 

deltagare). Av de 26 deltagare som inte hade någon offentlig försörjning alls vid inskrivningstillfället 

var det 11 deltagare under 30 år, och 15 deltagare i målgruppen 30 eller äldre. 
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Andel deltagare i Stockholms stad som vid inskrivningstillfället haft offentlig försörjning upp till 3 år 

utgörs av 24 %. 58 % av deltagarna har haft offentlig försörjning 3 år eller längre. 

 

 

 
 

När projektet avslutades den 31 maj hade 13 % av deltagarna avslutats till arbete eller studier (14 

kvinnor och 10 män). 35 % av projektets deltagare hade avslutats till fortsatta arbetsinriktade 

insatser hos antingen Arbetsförmedlingen eller kommun (33 kvinnor och 32 män). 14 % av 

deltagarna avslutades med orsak fortsatt rehabilitering i ordinarie myndighet (11 kvinnor och 16 

män), vilket innebär att deltagarna deltar i någon form av rehabilitering, behandling eller insats som 
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kommer bidra till ökad arbetsförmåga. Exempelvis har denna 

avslutsorsak använts för deltagare som avslutats för att delta i DBT eller tolvstegs-program. 30 % 

av deltagarna avslutades pga sjukdom (33 kvinnor/23 män), vilket är den enskilt största 

avslutsorsaken i delprojektet. De 8 % som har avslutsorsak övrigt gäller deltagare som flyttat, blivit 

föräldralediga, eller som projektet inte har någon uppgift om varför de inte längre deltar eller vad 

som är deltagarens planering efter avslut. 

 

Av projektets 272 deltagare, fortsatte 39 deltagare (16 kvinnor/19 män/1 utan angivet kön) i 

projektet MIA Vidare Stockholm fr o m 1 juni 2020. 42 deltagare som var inskrivna i insats 

Aktivitetsplatsen fortsatte sitt deltagande i insats efter MIA-projektets avslut. De 39 deltagare som 

fortsatte sitt deltagande i MIA Vidare, och de 42 deltagare som fortsatte sitt deltagande på 

Aktivitetsplatsen är inte med i cirkeldiagrammet. 

 

Om man slår ihop avslutsorsakerna arbete, studier, fortsatt rehabilitering hos Arbetsförmedling 

eller kommun, samt fortsatt rehabilitering hos ordinarie myndighet har 62 % av deltagarna i MIA-

projektet Stockholms stad gjort en stegförflyttning mot arbete eller studier. 

 

Under projekttiden har andelen som gått vidare till att börja arbeta eller studera minskat. En 

förklaring till det är att vid projektstart var nästan alla deltagare redan aktuella på antingen 

Arbetsförmedlingen eller Jobbtorg och många av deltagarna hade arbetsfokus. Många av 

deltagarna från Försäkringskassan hade deltagit i Effektutvärderingen innan start i MIA-projektet, 

så alla dessa deltagare hade stor motivation till att få hjälp till arbete och studier. Med 

förändringarna i projektet med remittenter och nya insatser under 2018 och 2019 blev projektets 

uppdrag mer och mer, att ge förrehabiliterande stöd till deltagarna för att de skulle få förmåga till 

att kunna ta del av det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedling, eller 

kunna skrivas in på Jobbtorg. Och andelen som avslutades till fortsatt arbetslivsinriktad 

rehabilitering hos Arbetsförmedling eller kommun ökade under projekttiden. Den stora andelen 

som avslutades till sjukdom kan bero på att många remittenter har velat använda MIA-projektet till 

att stötta deltagare i kontakter med vård för medicinska underlag så att de skulle kunna söka 

exempelvis sjukersättning eller aktivitetsersättning. En del remittenter uttryckte också att 

deltagarna inte hade förmåga till andra stöd eller insatser hos ordinarie verksamheter, men tyckte 

att deltagarna skulle delta i någon aktivitet/insats. Det var inte säkert att deltagaren själv var 

motiverad till att delta. Oavsett så erbjöd projektet start till alla deltagare som sökte och som 

tackade ja vid ett introduktionsmöte. Projektet använde sig av motiverande samtal och erbjöd de 

aktiviteter som ingick i respektive insats. Projektet underströk vid introduktionsmötet att det var 

frivilligt att delta och att projektet syftade till att deltagare skulle göra en stegförflyttning mot 

arbete eller studier. Deltagarens egen motivation blev mer synlig under metodarbetet, och en del 

deltagare uttryckte efter start i projekt, att valet att söka och ingå i projektet inte alltid varit deras 

eget. Utan deltagare kände sig ibland tvungna att gå med på remitterande handläggares förslag om 

att söka och delta i projekt, för att inte riskera sin försörjning. 

 

Indikatorsenkäter 

MIA-projektet använde sig av NNS’s (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) 

indikatorsenkäter där deltagarna erbjuds att svara på vad de tyckte om den insats som de deltog i. 

Deltagarna erbjöds att svara på en pågåendeenkät efter 1-3 månaders start i insats, samt en 

avslutsenkät som erbjöds under avslutsfasen. Insamling av enkäterna och sammanställning av 
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svaren gjordes två ggr per år. Pågåendeenkäten innehåller 7 frågor och 

avslutsenkäten 10. Här redovisas enbart delar av enkätsvaren och redovisningen avser totalen för 

samtliga projektår. 

I sammanställningen av pågåendeenkäterna är fråga 4 den fråga där deltagarna är som mest 

positiva. Där har 97 % av kvinnorna och 97 % av männen svarat att man har en person eller ett team 

att vända sig till med frågor och behov. Vid sammanställningen av samma fråga i avslutsenkäterna 

svarar 98 % av kvinnorna och 98 % av männen att de är klart positiva. 

Men i sammanställningen av pågåendeenkäten, gällande fråga 6 om man känner sig redo att börja 

arbeta eller studera är det enbart 45 % av kvinnorna och 52 % av männen som är klart positiva. Vid 

avslutsenkäten visar sammanställningen av samma fråga att klart positiva har ökat något till 50 % 

av kvinnorna och 59 % av männen. 

På fråga 9 som gäller om det finns tillräcklig planering för vad som ska hända efter insats, och på 

fråga 10 om det som planeras kommer påbörjas under rimlig tid, har andelen klart positiva sjunkit 

under projektåren. Totalen för alla projektåren på fråga 9 är 62 % av kvinnorna och 60 % av männen 

klart positiva. På fråga 10 är 62 % av kvinnorna och 55 % av männen klart positiva. 

 

 

Arbetssätt, insatser, metoder, målgruppsanalyser 
 

Anmälan av intresse till projekt och insats 

När en intresseanmälan inkom till delprojektet ankomststämplades den, och den skrevs upp på en 

kölista till den insats som valts. Projektledare kontaktade remittent via mejl eller telefon för 

bekräftelse om mottagen intresseanmälan samt informerade om att projektet skulle återkomma 

när start i insats kunde erbjudas. Remittent informerades om att denne förväntades kontakta 

deltagaren för information om inkommen intresseanmälan. 

 

Om intresseanmälan saknade väsentlig information eller om deltagaren hade sökt flera insatser 

kontaktade projektledaren remittent för ett klargörande. Om det av intresseanmälan eller i kontakt 

med remittent framgick att det deltagaren önskade eller behövde stöd med, inte ingick i projektets 

uppdrag eller mål, informerade projektledaren remittenten om att intresseanmälan inte skulle 

placeras i kö till någon insats. Detta kunde gälla deltagare som redan arbetade eller studerade, eller 

att deltagaren behövde hjälp till vårdkontakter för att den skulle söka sjukersättning. 

 

Då projektet inte ingick i något myndighetsgemensamt team eller liknande, som man hade i andra 

delprojekt, så låg ansvar och val av insats på remittent och deltagare. Information om projekt och 

dess insatser fanns på hemsidan och vid olika informationssammanhang informerade projektet om 

projektets innehåll och arbetssätt, så att remittenter skulle förstå vilka insatser som erbjöds och 

vad de hade för innehåll och syfte. Projektet har dock förstått att detta val i flera avseenden inte 

har fungerat eller har varit svårt att göra för remittent och deltagare. Detta kan ha berott på att 

remittent inte haft tillräcklig kännedom om deltagarens behov eller önskemål, och ibland helt har 

lagt ansvaret på deltagaren att göra valet av insats.  Många gånger har också remittent och 

deltagare sökt flera insatser för att försöka försäkra sig om att få ta del av någon av insatserna, 

istället för att välja den insatsen som bäst motsvarade deltagarens behov och som förväntades 

kunna stötta deltagaren i riktning mot arbete/studier. 
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Projektet hade under projekttiden både svårigheter med tillräckligt inflöde av intresseanmälningar 

och med att ta emot fler intresseanmälningar än det fanns plats för deltagare. Det senare ledde 

periodvis till långa köer till de flesta av insatserna. Projektet försökte med hjälp från referensgrupp 

och styrgrupp styra inflödet, och även kommunicerade behovet av att remittent bättre guidade 

deltagare till att välja lämplig insats, alternativt att inte söka insats i projektet om syftet med stödet 

till deltagaren inte stämde överens med projektets uppdrag och mål. Arbetet med 

informationsinsatser om önskat inflöde till projekt, information om vad projektet förväntades bidra 

med, och hanteringen av stor mängd intresseanmälningar och information om kötider mm tog 

periodvis mycket tid i anspråk för medarbetare i projektet. 

 

Dokumentation och registrering 

Alla deltagare i MIA-projektet godkände genom samtycken, registrering i SUS och MIA-projektets 

gemensamma system Aventus. Medarbetare i insats Case management använde 

Arbetsmarknadsförvaltningens system FLAI för deltagardokumentation. För insatserna Case 

management Narkolepsi och Arbetsträning ASF användes Arbetsförmedlingens administrativa 

system AIS för dokumentation. Insats Aktivitetsplatsen dokumenterade inte något om deltagarna 

utan det var remitterande part som ansvarade för dokumentation om planering. 

 

 

Administration och ekonomi 

För case management-insatsen och MIA-projektet i sin helhet ansvarade biträdande enhetschef på 

Arbetsmarknadsförvaltningen för ekonomi, redovisning och fakturering till Samordningsförbundet. 

För insatserna Case management Narkolepsi och Arbetsträning ASF fakturerade 

Arbetsförmedlingen och regionen de faktiska kostnaderna för löner och utlägg till 

Samordningsförbundet. Budgeten och uppföljning av kostnader för arbetsträningsplatser 

ansvarade Samordningsförbundet för. Aktivitetsplatsen har drivits med medel från 

Samordningsförbundet. 

 

Medarbetare som tidsredovisat sin arbetstid till Europeiska Socialfonden har varit en projektledare 

på 50 %, 4 case managers på 75 – 100 %, en case manager/ASF-samordnare på 100 %, en 

medarbetare på Aktivitetsplatsen på 10 %. Biträdande enhetschef som ansvarat för ekonomi och 

redovisning och kurator från narkolepsivården har inte redovisat tid till Europeiska socialfonden. 

 

Chefer med medarbetaransvar för medarbetare i projektet har ansvarat för underskrift av 

tidsredovisningar. Detta har gällt alla medarbetare i projektet förutom för tidsredovisande 

medarbetare på Aktivitetsplatsen där verksamhetsledaren hade attesträtt. Projektledaren har 

ansvarat för insamling och kontroll av medarbetarnas tidsredovisningar och deltagarnas 

närvarorapporter. Projektledaren har även haft ansvar för arbetsledning i samtliga insatser förutom 

Aktivitetsplatsen, och sett till att delprojektet bidragit till MIA-projektets innehåll och uppsatta mål. 

Projektledare och förbundschef har haft regelbundna avstämningar för genomförande och 

utveckling av delprojekt och insatser. 
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Case management 

 

Arbetssätt och process 

Fördelning av intresseanmälningar mellan insatsens case managers gjordes framför allt utifrån 

deltagarens bostadsadress. Denna uppdelning gjordes för att de fyra case managers som arbetade 

i projektet skulle kunna ha sina deltagare inom ett någorlunda begränsat geografiskt område, och 

inte använda värdefull arbetstid till för mycket resande. Man hoppades även att det skulle innebära 

ökade möjligheter till samverkan med färre parter om man höll sig inom en begränsat geografiskt 

område. Insatsens fyra case managers samarbetade två och två för att gemensamt arbeta med start 

av nya deltagare baserat på om deltagarna bodde i de norra eller södra stadsdelarna i Stockholms 

stad. 

 

Vid erbjudande om start i insats kontaktade case managern remittent för att boka 

introduktionsmöte med remittent och deltagare. Vid introduktionsmötet informerade case 

managern om metod och projektets uppdrag och mål, och att det var frivilligt att delta i MIA-

projektet. Om man vid introduktionsmötet kom fram till att projekt och insats passade deltagarens 

behov och mål, samt om deltagaren önskade ta del av stöd och ingå i projekt inhämtades samtycken 

(MIA/Aventus och SUS). Introduktionsmötet syftade även till att case manager, remittent och 

deltagare skulle komma överens om roller och ansvar, hur och när man skulle hålla kontakt med 

varandra, och när man skulle ses för uppföljning. 

 

Insatsen hade som tänkt upplägg att man skulle ha uppföljning med remittent, deltagare och 

eventuellt andra samverkande parter var tredje månad. Man hade även tänkt att alla deltagare 

skulle få ta del av insats i ett år. Under projektets gång upptäckte man att det var svårt att för alla 

deltagare ha uppföljningsmöten var tredje månad då remittent inte alltid kvarstod som kontakt 

efter att deltagaren startat insats. Ganska ofta fick case managern också veta att remittent inte 

kunde delta i uppföljningsmöten då remittent behövde prioritera annat arbete. Tanken om att alla 

deltagare skulle få insats i ett år ändrades också med tiden, då behov av stöd varierade mellan 

deltagarna. Projektet kom fram till att case managers behövde arbeta mer differentierat och 

anpassa deltagarens tid i insats utifrån deltagarens behov. Deltagare som inte längre hade behov 

av insats alternativt inte var motiverade av att delta, behövde avslutas tidigare, för att möjliggöra 

att deltagare som behövde få stöd längre än ett år för att kunna göra stegförflyttningar mot arbete 

eller studie, fick det. 

 

Under projekttiden arbetade medarbetarna i insatsen med att ta fram ett gemensamt 

kartläggningsmaterial, man diskuterade olika moment i arbetsprocessen och stöttade varandra i 

hur tänka kring metod- och deltagararbetet. Allt för att hitta gemensamma arbetsmetoder och 

tillsammans utveckla dem. 

 

 

Metod 

Efter introduktionsmötet träffade case managern deltagaren för ett lära-känna-samtal. Deltagaren 

introducerades för initial kartläggning och case managern inhämtade eventuella behov och 

önskemål från deltagaren. 
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Insatsen hade som utgångspunkt ett material för initial kartläggning från 

Effektutvärderingen, och fortsatte under projekttiden att utveckla den. I den initiala kartläggningen 

ingick ett blad med ”bubblor” som innehåller olika livsområden samt ett frågebatteri med 

stödfrågor. Tanken med den initiala kartläggningen är att den ska vara så öppen som möjligt och 

främja ett öppet samtal mellan deltagaren och case managern, men att ”bubblorna” ska hjälpa till 

att hålla samtalet inom vissa områden. Det var viktigt att deltagaren inte kände sig utfrågad utan 

att den med stöd av ”bubblorna” fick möjlighet att prata om det som hen själv tyckte var viktigt. 

Om deltagaren valde att inte prata om något livsområde kunde case managern fråga varför 

deltagaren inte valt att prata om detta och på så sätt identifiera om området inte var relevant att 

prata om, eller om det handlade om ett undvikande. Initialt var medarbetarna oroliga för att 

”bubblorna” kanske skulle upplevas som barnsliga av deltagarna. Men medarbetarna upptäckte att 

materialet i nästan alla fall upplevdes positivt av deltagarna. Många deltagare uttryckte sig positivt 

kring materialets utformning, att det var visuellt, enkelt att förstå och att deltagaren själv fick välja 

vad den önskade prata om och i vilken ordning. 

 

För de deltagare som uttryckte att ”bubblorna” var för otydliga eller som hade svårt för ett öppet 

samtal, kunde case managern använda sig av ett frågebatteri istället. Frågebatteriet togs fram av 

medarbetarna som ett komplement och stöd till bubblorna. Men det var mycket sällan som 

frågebatteriet användes enbart vid den initiala kartläggningen. 

 

Med hjälp av den initiala kartläggningen identifierades vilka livsområden som deltagaren kunde 

behöva stöd i, men även livsområden som bedömdes vara resurser. Tanken var att 

kartläggningsfasen skulle vara klar och genomförd 1-3 månader efter start i insats och att 

aktivitetsfasen därefter kunde ta vid. Ofta så framkom det ett tydligt behov av hjälp i något område 

tidigt under kartläggningsfasen och case managern kunde då aktivt gå in med stöd om det 

behövdes. I andra fall var det viktigt att den initiala kartläggningen fick ta tid innan man gick över i 

aktivitetsfasen. Ibland upptäckte case managern behov av att använda andra skattningar och skalor 

beroende vad som kom fram under den initiala kartläggningen. Det kunde också framkomma behov 

av ytterligare kartläggning under aktivitetsfasen beroende på hur den överenskomna planeringen 

fungerade i praktiken för deltagaren. Under projekttidens gång upptäckte man hur viktigt det var 

att tidigt koppla stödbehoven till deltagarens motivation eller förmåga gällande arbete/studier. 

Insatsen såg att många deltagare hade stora behov i många livsområden men att stöd och 

aktiviteter inom de områdena kanske inte alltid skulle leda till ökad förmåga i arbete/studier. I dessa 

fall behövde insatsen tidigare återkoppla till remitterande part/samverkande parter att annan än 

insatsen/projekten behövde tillgodose deltagarens behov. Detta ställningstagande gjordes utifrån 

projektets uppdrag och mål och baserades inte på att case man management-metoden inte 

fungerade, utan det handlade mer om att avgränsa i vilket syfte insats och projekt skulle användas.  

 

När aktivitetsfasen gick mot sitt slut och man hade haft uppföljningsmöten med remitterande 

part/samverkande parter, och man gemensamt kommit överens om att deltagaren var på väg att 

nå sitt mål, eller att case managerns uppdrag var slutfört, påbörjades slutfasen. I slutfasen skulle 

case managern säkerställa att de kontakter som deltagaren behövde efter avslut i insats/projekt, 

fanns på plats och var kända för deltagaren. Case managern påbörjade en avslutsdokumentation 

som skulle kunna lämnas till remitterande part och andra för deltagaren viktiga kontakter. Om 

möjligt skulle denna avslutsdokumentation göras tillsammans med deltagare som ett sätt för 

deltagaren att reflektera över det stöd hen fått, vilka framsteg som gjorts och vilken planering som 
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skulle ta vid. Det var dock inte så många deltagare som var intresserade 

av att medverka vid skapandet av en sådan dokumentation. 

 

Målgruppsanalys 

Insatsen case management har arbetat med deltagare från många målgrupper och remittenter, och 

generellt sett har metoden fungerat bra oavsett målgrupp. Många deltagare uttryckte sig positivt 

till kartläggning, coachande samtal, hjälp och stöd i kontakter med andra, mm. Men våren 2020 

gjorde insatsen en målgruppsanalys för att utröna om det fanns några skillnader mellan 

målgrupperna. Och man fann att det var en del som skiljde målgrupperna åt, beroende på vilken 

situation de befann sig i, vilken försörjning de hade samt om de hade tidigare erfarenhet av arbete 

eller studier. Och alla målgrupper behövde inte lika mycket stöd i alla delar av case management-

metoden.  

 

Stadsdelsförvaltning - Försörjningsstöd 

Målgruppen personer med försörjningsstöd remitterade av stadsdelsförvaltningen 

hade ofta ett långvarigt bidragsberoende och deltagarna uttryckte att de inte fått 

tillräckligt eller adekvat stöd tidigare. Många deltagare i denna målgrupp uttryckte 

att de i case management-insatsen upplevt att de för första gången blivit lyssnade 

på. Målgruppen saknade ofta förmåga att få sina rättigheter tillgodosedda på egen 

hand och behövde mycket stöd i kontakt med andra aktörer, även från 

stadsdelsförvaltningarna som ansvarade för deltagarnas försörjning. Deltagarna 

hade ofta konkreta uppdrag till case managern. De kunde t ex önska få hjälp med 

hur hantera brev och beslut, fylla i rätt dokument till rätt instanser, hitta 

information på hemsidor och göra rätt registreringar i rätt system, ta kontakt med 

rätt vårdgivare och få stöd i att få behandlingar och utredningar gjorda. Case 

managers ansåg att målgruppen hade många egna resurser och förmågor men som 

inte kom till nytta då det var många praktiska saker i deras tillvaro som låg i vägen 

för deras utveckling mot arbete och studier. Dessa deltagare avslutades ofta till 

fortsatt rehabilitering hos vårdgivare eller fortsatt arbetslivsinriktat stöd från 

Jobbtorg. 

  

Försäkringskassan - Sjukpenning 

Deltagare med sjukpenning som försörjning remitterade från Försäkringskassan, 

hade ofta lång erfarenhet av tidigare arbete och utbildning men kunde pga sjukdom 

ofta inte återgå i tidigare arbete. Orsaken till ohälsa var ofta utmattningssyndrom 

men det var inte ovanligt att det även fanns svårigheter utifrån en neuropsykiatrisk 

diagnos. Deltagarna uttryckte ofta en oro över framtiden för hur man skulle kunna 

arbeta och försörja sig, och vilket stöd man kunde förväntas få. CM-stödet handlade 

ofta om coachande samtalsstöd, och samtal om hur deltagarna i praktiken skulle 

kunna testa sin förmåga i någon form av aktivitet för att ta reda på om de skulle 

klara en arbetsinriktad insats på minst 10 timmar i veckan, vilket ofta är kravet för 

att få stöd från Arbetsförmedlingen. Case managers fick arbeta kreativt och 

försökte hitta olika sätt för deltagarna att prova sin aktivitetsförmåga. Det kunde 

handla om allt ifrån walk-and-talks, träning på utegym, och besök på kostnadsfria 

muséer. Till att hitta jobbskuggningsplatser och enklare arbetsträning. Case 

managers kunde även hjälpa till med att initiera kontakt med andra insatser som 



   

15 
 
 

 

 

exempelvis hälsostöd eller KBT-coach. Deltagarna bedömdes inte 

vara i behov av samordnat stöd då de redan hade etablerade kontakter med 

vården, och de behövde sällan ytterligare kontakt med andra verksamheter eller 

myndigheter. Målgruppen bedömdes vara mycket motiverad till att få hjälp men 

case managers upplevde att det saknades andra typer av insatser och stöd där 

deltagarna kan få pröva sin förmåga i aktivitet. Vanlig avslutsorsak var fortsatt 

arbetsinriktad rehabilitering efter gemensam kartläggning mellan 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

  

Vårdgivare 

Deltagare remitterade av vårdgivare saknade ofta offentlig försörjning och det var 

inte ovanligt att de var beroende av familj för sin försörjning. De upplevdes ha en 

spretig bakgrund och rörig situation. De uttryckte ofta missnöje med sina 

vårdkontakter och att kunskapen inom vården var ojämn gällande andra insatser 

och myndigheter. Case managers upplevde att deltagarna ofta hade bristande 

kunskaper om olika samhällsfunktioners uppdrag och ansvar, och stödet som case 

managers gav handlade ofta om hjälp till kontakter med andra myndigheter och 

verksamheter. Många deltagare var trots sina svårigheter ofta redan inskrivna på 

Arbetsförmedlingen. 

 

Försäkringskassan - Aktivitetsersättning 

Unga vuxna med aktivitetsersättning från Försäkringskassan hade ofta en vilja att 

arbeta eller studera men bedömdes behöva långvarigt stöd i den utvecklingen då 

de saknade tidigare erfarenheter. Målgruppen hade ofta föräldrar som ibland själva 

behövde stöd för att kunna hjälpa sina vuxna barn, eller behov av att andra 

samhällsfunktioner tog över stödet från föräldrarna. Stödet från case managers 

innebar ofta ledsagning, påminnelser om tider och aktiviteter, och stöd i att 

bekanta sig med konceptet arbete och studier. 

 

Arbetsförmedlingen  - unga vuxna med funktionsnedsättning 

Unga vuxna med funktionsnedsättning och remitterade av Arbetsförmedlingen 

utgjorde inte någon större andel deltagare i case management-insats. Men många 

av deltagarna i denna målgrupp behövde konkret stöd i att undersöka valet mellan 

arbete och studier. Och när de fick stöd i att undersöka möjligheter till studier valde 

många av deltagarna det spåret istället för att fortsätta vara arbetssökande på 

Arbetsförmedlingen. Många av deltagarna uttryckte att de nog inte hade vågat göra 

det valet om de inte fått hjälp till att undersöka studiealternativet. 

 

Jobbtorg Stockholm 

Personer inskrivna på och remitterade av Jobbtorg, befann sig ofta i samma 

situation och hade samma svårigheter som deltagare remitterade av 

försörjningsstöd. Men uppdragen till case managern var ofta otydligt formulerade 

och det var inte alltid deltagaren förstod varför den skulle få stöd från en case 

manager istället för eller utöver coachen på Jobbtorg. Ibland framkom det att 

Jobbtorg bedömt att deltagaren inte hade förmåga till arbete och därför remitterat 

deltagaren till case management-insats för att deltagaren skulle få hjälp till 
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vårdkontakter, behandling eller utredning. Ibland kom man fram 

till att deltagaren inte skulle fortsätta i insatsen då det bedömdes vara bättre om 

Jobbtorg och stadsdelsförvaltning samarbetade mer kring deltagaren, istället för 

att ytterligare en part skulle vara inblandad i deltagarens planering. 

 

Case management Narkolepsi 

Till denna insats kunde deltagare göra en egenanmälan och även deltagare boende i annan MIA-

kommun kunde ingå i insatsen hos MIA Stockholms stad. Sammanlagt deltog 9 deltagare i insatsen, 

varav 1 bodde i annan MIA-kommun. Insatsen startades april 2018 och avslutades juni 2019.  

 

Insatsen drevs av en arbetsförmedlare som arbetade som case manager och en kurator som arbetat 

med målgruppen i narkolepsivården på Karolinska sjukhuset. Case managern höll i 

introduktionsmöten tillsammans med deltagare och remitterande part om sådan fanns. Case 

managern genomförde initial kartläggning och individuell planering för samtliga deltagare i 

insatsen.  

 

Det individuella stödet till deltagarna bestod av extra stöd som inte gavs av någon annan, och 

deltagarna fick hjälp att styra sin process framåt. Flera av deltagarna var vid inskrivning i insats 

redan aktuella på Arbetsförmedlingen och case managern påminde om att skicka in rapporter till 

Arbetsförmedlingen, var pådrivande och såg till att saker blev gjorda, stöttade deltagare i att söka 

tjänster som de blivit rekommenderade av Arbetsförmedlingen. Case managern gav stöd i kontakt 

med Försäkringskassan för gemensam kartläggning på Arbetsförmedlingen, och i kontakt med 

försörjningsstöd och inskrivning på Jobbtorg. Case managern och deltagare besökte träfflokaler för 

att deltagare skulle kunna söka och ta del av någon form av sysselsättning. Och även om deltagarna 

redan hade kontakt med narkolepsivården stöttade case managern deltagarna att få tillgång till 

rehab-koordinator, utfärdande av läkarutlåtande etc. Case managern gav samhällsinformation om 

vart man kan vända sig för hjälp och stöd från andra verksamheter och myndigheter, och 

genomförde vägledning för att synliggöra mål och vägar för att nå mål. Målgruppen bedömdes dock 

inte vara i behov av samordnat behov då de redan hade kontakt med relevanta verksamheter och 

myndigheter. 

Denna insats innehöll även gruppträffar som genomfördes av case managern och kuratorn. 

Gruppträffarna som genomfördes hösten 2018 var deltagarna till stor del med och planerade 

gällande innehåll utifrån vad de hade behov av. De fick bl a besök av dietist som pratade om 

kosthållning vid narkolepsidiagnos, och läkare kom och berättade om forskning och medicinering. 

Deltagarna hade stor behållning i att bara få träffas och prata om svårigheter utifrån sin diagnos. 

För många deltagare var det första gången som de träffade andra med samma diagnos. Våren 2019 

genomfördes gruppträffar med innehåll utifrån SMARTa mål i syfte att varje deltagare skulle få stöd 

att ta fram en individuell plan för arbete eller studier. När insatsen avslutades i juni 2019 hade några 

i gruppen tagit initiativ till att starta en förening för personer med narkolepsidiagnos. 

 

 

Arbetsträning på Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF) 

 

Arbetsträningsplatser 

Då inte någon av Samordningsförbundet Stockholms stads parter kunde göra någon upphandling 
för förbundets räkning, kom förbundet till slut överens med Arbetsförmedlingen om att få använda 
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deras överenskommelser med anordnare av tjänsten förstärkt 
arbetsträning. Arbetsförmedlingen har överenskommelser med flera inarbetade anordnare som 
finns med geografisk spridning och som erbjuder olika typer av arbetsplatser och arbetsuppgifter. 
Då en arbetsförmedlare redan var medarbetare i MIA-projektet Stockholms stad i insats Case 
management Narkolepsi, kunde Samordningsförbundet för MIA-projektet Stockholms stads 
räkning, genom arbetsförmedlaren, få till tillgång till Arbetsförmedlingens överenskommelser med 
anordnare. Arbetsförmedlaren fick rollen som ASF-samordnare i MIA Stockholms stad, och kunde 
välja vilka anordnare som projektet önskade samarbeta med, och förbundet kunde därefter teckna 
avtal med valda anordnare. Valet av anordnar gjordes utifrån ett underlag som tagits fram vid den 
första MIA-konferensen 2017 där deltagare vid konferensen fick lista önskade arbetsuppgifter och 
typer av arbetsplatser som man ansåg målgruppen var i behov av. ASF-samordnaren fick 
information från länsarbetsgruppen på Arbetsförmedlingen samt ett mindre antal 
arbetsförmedlare på lokalkontoren om anordnarna, innan Samordningsförbundet för projektets 
räkning skrev överenskommelser med anordnarna. Då projektet och Arbetsförmedlingen använde 
sig av samma anordnare hade ASF-samordnaren kontinuerligt avstämning med länsarbetsgruppen 
så att antalet platser till projektet inte skulle hindra Arbetsförmedlingen från att använda sig av 
platser hos samma anordnare. 
 

 

Deltagararbetet 

Precis som i Case management-insatserna så startade deltagarna i insats efter introduktionsmöte 
och inhämtande av samtycken. ASF-samordnaren och deltagarna träffades för kartläggning där 
samma kartläggningsmaterial som i insats Case management användes. Men fokus i kartläggningen 
var att få fram deltagarens intressen, drömmar och eventuella behov av anpassningar i en 
arbetsträning/situation. I kartläggningen diskuterades även deltagarens uppfattning om möjlig 
omfattning och när i tiden arbetsträningen kunde starta, samt hur handledningen borde vara. 
Mycket hänsyn togs till deltagarens behov och tankar, och deltagaren fick styra arbetsprocessen, 
vilket innebar att tiden för processen var olika från individ till individ.  
  
Arbetsförmedlaren föreslog en eller flera platser för arbetsträning utifrån deltagarens intressen och 
önskemål. När deltagaren funnit intresse i en plats gjorde deltagare och ASF-samordnaren ett eller 
fler gemensamma studiebesök. Vid studiebesöket presenterades arbetsuppgifter och arbetsmiljö 
av anordnaren. Om deltagaren önskade starta arbetsträning hos anordnaren gjordes en gemensam 
planering för deltagaren mellan ASF-samordnaren och anordnaren. 
   
Efter 3-4 månader från start i insats gjordes en uppföljning på arbetsplatsen. Medverkade gjorde 
deltagare, anordnare, ASF-samordnare och remitterande part. Även boendestöd, vårdkontakter, 
föräldrar, eller andra personer i nätverket som utgjorde ett stöd till deltagaren under processen 
kunde medverka. Under uppföljningen diskuterades om arbetsträningen stärkte deltagaren, om det 
fanns behov av justeringar och om deltagaren kunde utöka arbetstiden etc. Man pratade även om 
deltagarens närvaro och om deltagaren ville fortsätta, eller om annan planering skulle ta vid. När 
deltagaren nått målet vilket oftast betydde att deltagaren hade förutsättningar att skrivas in på 
Jobbtorg eller att Försäkringskassan bedömde att det var aktuellt för deltagaren att delta i 
gemensam kartläggning mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
 
Målgruppsanalys 
ASF-samordnaren gjorde inför avslut av projekt i maj 2020 en översiktlig målgruppsanalys över de 
deltagare som avslutat insats tidigt eller inte alls påbörjat arbetsträningen. Och reflekterade även 
över vad deltagare gick vidare till efter projekt, och vad det kunde bero på samt vilka andra faktorer 
som kunde haft betydelse för om deltagare gjorde stegförflyttningar mot arbete eller studier. 
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Avbrott/ej start i insats 
7 personer startade inte arbetsträning efter introduktionsmöte eller kartläggning.  
5 av dessa deltagare var remitterade från Försäkringskassan, 1 från stadsdels-
förvaltning och 1 från vården. Dessa deltagare hade inte blivit aktuella för projekt 
och insats om några kontrollfrågor ställts innan. Såsom pågående eller planerad 
vårdinsats, egen motivation, redo för förändring, ekonomiska möjligheter till resor 
och en liten inventering av psykiska och fysiska förutsättningar. I ett fall hade 
deltagaren möjlighet till samma insats hos Arbetsförmedlingen kort efter start i 
insats. En annan faktor som gjorde det svårt i bedömningen huruvida deltagaren 
var redo eller ej för insats, var tiden mellan att intresseanmälan skickats in och 
erbjudande om start i projektet. Då kötiden har varit lång för de flesta deltagare 
hade det hunnit hända saker för en del deltagare som gjorde att det inte längre 
var aktuellt för insats när erbjudande om start gavs.  
 
5 personer avslutade arbetsträning kort efter start, eller hade bara deltagit i 
arbetsträningen ett fåtal gånger när beslut om att avsluta fattades. 3 av dessa 
deltagare kom från Försäkringskassan, 1 från stadsdelsförvaltningen och 1 från 
Jobbtorg. Hinder för fortsatt arbetsträningen bedömdes vara psykisk ohälsa, brist 
på motivation eller kringliggande faktorer såsom problematisk boendesituation. 
Här syntes ett mönster där personerna med psykisk ohälsa kom från 
Försäkringskassan, och de med bristande motivation och en otrygg boende-
situation kommer från kommunen. 
 
Avslutsorsak arbetslivsinriktad rehabilitering hos Arbetsförmedling, kommun eller 
annan 

Av de deltagare som avslutades till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering var det 

vanligast att deltagarna skulle gå vidare till gemensam kartläggning mellan 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (11 deltagare). Näst vanligast var 

fortsatt planering hos Jobbtorg (5 deltagare) och därefter fortsatt planering hos 

Arbetsförmedlingen (2 deltagare). 1 deltagare hade planering om att återgå i 

arbete hos sin arbetsgivare och 1 deltagare blev inskriven i kommunal insats ALFA. 

 
Förutsättningar för stegförflyttning mot arbete/studier 
Framför allt var de deltagare som utvecklade sin förmåga i arbetsträningen och 

som gick vidare till fortsatta arbetsrehabiliterande insatser, mycket motiverade. 

Och i de flesta fall, där deltagarresan lett vidare till vidare rehabilitering, fanns det 

även ett gott samarbete i nätverket. Deltagarens resa genom insats och projektet 

underlättades av att alla samarbetspartners trodde på att insatsen skulle leda 

deltagaren framåt. Alla funktioner var tillgängliga för varandra och bidrog med sin 

del efter behov. Det fanns en tydlig plan för vad som var möjligt efter insats, 

redan från start, samt en känsla av tryggad ekonomi hos deltagaren. 

I de fall en rehabkoordinator fanns med i nätverket var det enkelt att koppla in 

andra funktioner när deltagaren hade behov av det, för att inte hindra eller 

avbryta arbetsträningen. I de fallen kunde deltagaren enkelt få kontakt med 

sjukgymnast, samtalsstöd, sjukskrivande läkare etc. En annan faktor som bidrog 

till att deltagare gick vidare till arbetsrehabiliterande insatser var att de hade 
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boendestöd redan innan start i insats/projekt. Det är tänkbart att 

även om boendestöden inte var direkt delaktiga i planeringen av arbetsträningen, 

bidrog de till att upprätthålla en grundläggande vardagshållning som gjorde det 

möjligt för deltagaren att ta sig till arbetsträningen, och kunde hålla fokus på 

målet. Av de som avbröt insats hade ingen deltagare boendestöd. En av de som 

avbröt hade dock rehab-koordinator.  

För de deltagare som hade boendestöd redan vid start, bad ASF-samordnare om 

information om vilka uppdrag boendestödjaren hade. Vid några tillfällen fanns 

behov av utökat boendestöd för att arbetsträningen skulle fungera bättre. Men 

det var oftast en svår och långdragen process som inte alltid gav något resultat. I 

de fall deltagaren hade svårt att komma upp och iväg hemifrån, svårt att få till mat 

och måltidsrutiner etc. hade det varit önskvärt att få ett bättre samarbete med 

biståndsbedömaren. 

 
För vem passar insatsen? 
Generellt har insatsen passat deltagare som var remitterade av Försäkringskassan  

även om det fanns exempel på lyckade deltagare och samarbeten med Jobbtorg, 

vården och Arbetsförmedlingen också.  Men för de deltagare som kom från 

Försäkringskassan var syfte och mål med insats tydligare än för deltagare från 

andra remittenter. För Försäkringskassans deltagare var planeringen att de skulle 

gå vidare till Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans gemensamma 

kartläggning. Och deltagaren fick redan vid introduktion en bild av vad nästa steg 

skulle vara, vad som krävdes vid nästa steg, samt vad som skulle hända där.  

För övriga remittenter var nästa steg mer otydligt och remittenten själv hade liten 

kunskap om vad för insatser som var möjliga efter insats, och hur vägarna dit såg 

ut.  

 
Tid i insats 

För de 8 kvinnor som i maj 2020 genomfört insatsen var medelvärdet på antal 

arbetsträningsveckor 33. För de 18 män som genomfört insatsen var medelvärdet 

på antal arbetsträningsveckor 28. 

 

Deltagare som avslutat insats på grund av försämrad hälsa hade deltagit nästan 

lika många veckor i arbetsträning, som de som gick vidare till andra 

rehabiliterande insatser. Så tiden behöver inte alltid vara faktorn för ett gott 

resultat, utan den handlar mer om deltagarens möjligheter att tillgodogöra sig 

insatsen. 

 

7 deltagare har bytt anordnare under tid i insats. I ett av fallen stängde 

anordnaren arbetsplatsen. I 2 av fallen var handledningen inte tillräcklig för 

deltagarna. I ett av fallen blev resan till arbetsplatsen jobbigare än deltagaren 

trott. I resterande 3 fall trivdes inte deltagarna med arbetsmiljön, eller det sociala 

på arbetsplatsen. Vid byte av anordnare var det viktigt att resonera om vad som 

gjorde att deltagaren önskade byta, då ett byte inte alltid löser dilemman. Utan 
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det kunde lika väl vara så att deltagaren behövde ett utökat stöd 

på annat sätt för att klara av arbetsträningen, oavsett plats. 

 
 

Aktivitetsplatsen 

I augusti 2019 var Aktivitetsplatsen fullt bemannad och insatsen påbörjade arbetet med deltagare 

samtidigt som man startade olika aktiviteter. Aktivitetsplatsen utökade kontinuerligt antalet 

gruppaktiviteter såsom måleri, samhällsinformation och svenskaträning, yoga/mindfulness, 

skaparverkstad, livsstil och hälsa för arabisktalande deltagare, körsång och gruppträning på gym. 

Grupperna var öppna, vilket innebär att det var successivt intag av nya deltagare. Deltagarna kunde 

också delta i flera grupper om de ville och hade förmåga till det. Aktiviteter som erbjöds utanför 

Aktivitetsplatsens lokaler kunde vara boule, museibesök och studiebesök på stadens verksamhet 

Studieteamet. 

Hos flera av deltagarna kunde Aktivitetsplatsen se positiva effekter i deltagarnas inställning och 

livsföring, t ex genom att de började med egen träning och/eller ändrade sin kosthållning. Man 

noterade att körsången och gruppträningen gav deltagarna ny energi och lust, samt att aktiviteten 

var bra för att träna sig att vara tillsammans med andra i grupp. Initiativförmåga för interaktion med 

andra personer ökade. Deltagarna uttryckte att de uppskattade aktiviteterna och en del uppgav att 

”det var den bästa dagen i veckan då de var hos Aktivitetsplatsen”. 

Utmaningarna har varit stora bortfall av deltagare i såväl aktiviteter som enskilda möten. Många 

resurser har använts till att planera möten som sedan inte genomförts pga att deltagare uteblir. 

Och i aktiviteter med flera deltagare förlorades den dynamik och social interaktion som uppstår när 

man samlas i grupp, om det inte blev tillräckligt många deltagare som kom och deltog i aktiviteten. 

Då deltagarna hade haft offentlig försörjning under lång tid, samt komplex och diffus ohälsa 

bedömde man att deltagarna hade en lång väg till egen försörjning. Men under våren 2020 såg man 

att en del deltagare började närma sig den tidpunkten då det var dags att påbörja en dialog om 

nästa steg, dvs närma sig arbetsmarknaden med stöd från Jobbtorg eller Arbetsförmedlingen. 

Deltagarna uttryckte att deras progress till stor del berodde på medarbetarnas lyhördhet och att 

medarbetarnas bemötande kännetecknades av värme och en känsla av att vara välkommen. 

 

Corona 
Corona-pandemin präglade deltagararbetet till mycket stor del under våren 2020. Medarbetare fick 

av sina hemorganisationer veta att de skulle arbeta på distans i största utsträckning. Deltagare 

kunde också uttrycka oro över att gå ut och träffa människor. Hur man hanterade detta i de olika 

insatserna i MIA Stockholms stad var lite olika beroende på upplägg och metod. Case managers 

arbetade till stor del som tidigare, då de även tidigare anpassat sitt arbete efter deltagarna och till 

största delen haft individuella träffar på platser som deltagaren själv valt. Men en del 

deltagarkontakter gick över till att ske via telefon eller digitalt. 

 

I insatsen arbetsträningen ASF fortsatte deltagarna sin aktivitet när arbetsplatsen hade öppet som 

vanligt och om deltagaren kände sig trygg med att resa till och från aktiviteten. En del deltagare 

uttryckte att de ingick i riskgrupp och inte kunde fortsätta sin arbetsträning.  
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Aktivitetsplatsen ställde om helt till digitala deltagarkontakter och tog 

inte emot några deltagare i sina lokaler. Medarbetarna förde individuella samtal och walk-and-talks 

med deltagarna via telefon. Man testade även att ha skapande verksamhet via Skype med utvalda 

deltagare som hade tillgång till tekniken. Deltagarna uttryckte att de var glada för fortsatt kontakt 

trots att man inte kunde delta i aktiviteter på plats. 

 

Horisontella principer 

Jämställdhet - Deltagande på lika villkor för kvinnor och män 

Medarbetarna i insatserna case management och arbetsträning ASF har återkommande arbetat 

med sitt kartläggningsmaterial och diskuterade hur viktigt det är att använda materialet på samma 

sätt oavsett om deltagaren var en kvinna eller en man. Medarbetarna kom överens om att alla 

livsområden i kartläggningen skulle uppmärksammas oavsett om deltagaren själv hade önskat 

diskutera det. Detta för att exempelvis säkerställa att män inte enbart fick prata om områden 

relaterade till arbete eller studier, vilket annars är vanligt förekommande. Utan medarbetarna 

uppmärksammade även deltagande män på att de har möjlighet att prata om livsområden såsom 

hälsa, familj och nätverk. Det synliggjorde behov av kontakter inom vården, bruk/missbruk och 

behov av att komma tillrätta med det. Det synliggjorde även avsaknad av nära kontakter med sina 

barn och möjliggjorde diskussioner om hur förbättra relationer till anhöriga m.m. På samma sätt 

valde man medvetet att uppmärksamma deltagande kvinnor på att de fick prata om livsområden 

som rörde arbete och studier, även när kvinnorna själva valde att tala om sin hälsa och upplevt 

ansvar för familj etc. Det bidrog till att deltagande kvinnor fick lyfta blicken och tala om framtid mer 

än att bara klara av sin situation i nuet. I utvecklingen av kartläggningsmaterialet använde 

medarbetarna Genuskompassen som stöd. 

 

Jämställdhetskartläggning 

I delprojektet har kvinnor i högre utsträckning än män avslutats pga sjukdom, och män har oftare 

än kvinnor avslutats till fortsatt rehabilitering. Medarbetarna i case management-insatserna fick 

hösten 2019 göra en jämställdhetskartläggning för att se om insatserna på något sätt hade arbetat 

ojämnställt och bidragit till att män och kvinnor hade olika avslutsorsaker baserat på kön. 

10 deltagare som hade deltagit i insats mellan 6-18 månader hade valts ut och var vid tillfället 

avidentifierade. Det var 5 män som hade avslutsorsak fortsatt rehabilitering, 4 kvinnor som hade 

sjukdom som avslutsorsak och 1 kvinna med avslutsorsak fortsatt rehabilitering. Medarbetarna 

visste inte på förhand varför dessa tio deltagare hade valts ut, och inte heller att en jämförelse 

mellan könen skulle göras. 

Medarbetarna hade innan workshopen ombetts att reflektera över deltagarnas erfarenheter av 

arbete/studier, deras behov och förutsättning inom sju olika områden. De olika områdena var: 

inskriven på AF eller Jobbtorg vid start, tidigare erfarenhet av arbete/studier, relevanta 

kontakter/nätverk, sjukdom/funktionsnedsättning, bruk/missbruk, social situation, ansvar 

för/avsaknad av anhöriga/närstående. Hypotesen var att dessa områden skulle kunna ha stor 

påverkan på deltagarens möjligheter att göra en stegförflyttning mot arbete/studier beroende på 

erfarenhet och situation. Medarbetarna fick ange hur liten eller stor påverkansgraden var inom 

varje område och ange en siffra mellan 1-2 eller 1-3 beroende på område. Ju högre siffran var desto 

större svårigheter/hinder. Antagandet var att ju högre slutsumma de olika områdena sammanlagt 

gav, desto sämre förutsättningar till stegförflyttning mot arbete/studier skulle deltagaren ha. Och 
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att detta torde innebära att kvinnor skulle få en högre slutsumma än män 

då kvinnor i högre grad avslutades pga sjukom, än vad män gjorde. 

Medarbetarnas bedömning av påverkansgraden i de olika områdena visade dock att män oftast 

hade en högre slutsumma än kvinnorna eller att män och kvinnor hade samma slutsumma.  Det 

skulle innebära att männen torde ha sämre förutsättningar till stegförflyttning mot arbete/studier 

än kvinnorna eller att mäns och kvinnors arbetshinder skulle vara lika stora och att avslutsorsaken 

borde vara lika för kvinnor som för män. Medarbetarna fick fundera över om det fanns något annat 

som hade bidragit till att deltagarna hade olika avslutsorsaker. Deras reflektion var att de deltagare 

som var kvinnor, i högre grad inte hade varit motiverade till att närma sig arbete/studier utan att 

det var remitterande parts önskan att deltagaren skulle delta i insats/projekt. En annan förklaring 

var att kvinnornas sjukdom/funktionsnedsättning hade varit ett för stort hinder. Medarbetarna 

resonerade också att männen i högre utsträckning bedömdes ha varit mer motiverade att närma 

sig arbete för att få egen försörjning. När deltagarnas kön avslöjades ombads medarbetarna att 

reflektera över om de skulle ha agerat annorlunda under tiden som deltagarna fick stöd från insats? 

En medarbetare kom fram till att hen skulle ha försökt jobba mer med att skapa bättre nätverk runt 

en kvinna och att det kanske skulle ha kunnat bidra till att kvinnan inte hade avslutats pga sjukdom. 

Utan att ett bättre nätverk kanske hade bidragit till att kvinnan kunnat göra en större 

stegförflyttning mot arbete/studier. Medarbetarna resonerade att man arbetat på uppdrag från 

deltagarna och ibland på uppdrag från remitterande part, och att man gett stöd till det deltagarna 

önskat. En intressant frågeställning är hur man kombinerar att arbeta på uppdrag från deltagarna 

samtidigt som man ska visa på möjliga vägar till arbete/studier och våga utmana deltagarna i detta. 

 

Tillgänglighet 

Insatserna case management och arbetsträning på ASF gjorde tillgänglighetskartläggningar av de 

lokaler där man mötte deltagare. Även de ASF som använts för arbetsträning fick erbjudande om 

att genomföra dessa kartläggningar och 7 ASF skickade in sina kartläggningar till MIA Stockholms 

stad. Sammanlagt har 9 tillgänglighetskartläggningar gjorts för MIA Stockholms stads räkning. 

 

Över lag var tillgängligheten i lokalerna god även om det i vissa avseenden fanns utrymme för 

förbättringar. Det som har framkom i kartläggningarna var att det hos 5 av 9 saknades 

parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga, inom 25 meter 

från entrén. Hos 4 av 9 saknade entrédörren automatisk dörröppnare. Och inom området 

utformning av utrymmen för personer med nedsatt syn var det många som i flera avseenden inte 

hade tillgänglighetsanpassat sina lokaler. Det framkom också att hos de flesta så saknades det 

hörselteknisk utrustning i lokalerna. Projektet har inte haft någon möjlighet att påverka 

utformningen av lokaler och det hade varit önskvärt att kunna ha en dialog med exempelvis ASF 

om hur de resonerade kring tillgängligheten. En del förbättringar gjordes dock efter 

kartläggningarna. Exempelvis bytte Arbetsmarknadsförvaltningen ut den parfymerade tvålen i sina 

lokaler, där case managers och ASF-samordnare träffade sina deltagare, efter att projektet gjorde 

förvaltningen uppmärksammad på detta. 

 

Behov av anpassningar har dock tagits upp i kartläggningsarbetet med deltagarna och framkom 

specifika behov, tog man med det i deltagarens planering. Även i metoden case management utgår 

man från deltagarens önskemål, och anpassar efter deltagarens behov alltifrån mötesplats och 
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miljö, möjligheter/svårigheter att resa/förflytta sig, stöd i kontakter med 

andra etc. Så metoden i sig gjorde att tillgängligheten för varje deltagare var god. 

 

Tillgänglighet handlar även om behovsanpassningar utifrån funktionsnedsättning, sjukdom, språk 

etc. Medarbetare i projektet har för att kunna förstå deltagares olika behov och kunna ge ett gott 

bemötande deltagit i kompetensutveckling inom olika områden vad gäller funktionsnedsättning 

och sjukdom. Denna kompetensutveckling har skett i form av föreläsningar om autism och 

aspergerdiagnos, ADHD, utmattningssyndrom och stressrelaterade sjukdomar, missbruk, 

psykossjukdom, självskadebeteende mm. Medarbetare i projektet har fått prova på hur det är att 

leva med synnedsättning genom att besöka den interaktiva utställningen Osynlig. Medarbetarna 

besökte även föreläsningar som gavs av andra verksamheter inom staden, för att få ökad kunskap 

om andra aktörers ansvar och stöd gentemot projektets målgrupper. Exempelvis har medarbetarna 

fått ökad kunskap om Socialtjänstlagen och den bedömning som görs vid prövning av ekonomiskt 

bistånd. Och vid rekrytering av ytterligare en case manager anställdes en person med 

språkkompetens arabiska för att möta upp det behovet från en remittent/målgrupp. 

 

Normkritik – HBTQ 

Medarbetarna case management-insats och ASF-samordnare fick delta i 

Arbetsmarknadsförvaltningens kompetensutvecklingsinsats om normkritik med fokus på HBTQ-

frågor. Insatsen medförde att medarbetarna använde sig av normkritiska ”glasögon” vid 

arbetsmöten, planeringsdagar och även i reflektion över deltagararbetet inom många områden 

såsom genus, sexualitet och identitet, tillgänglighet och funktionsvariationer mm. 

 

Kommunikation, spridning och påverkansarbete 
När det första informationsmaterialet gjordes var det ännu inte klarlagt vad som skulle betraktas 

som MIA-projekt och vad som var Case management-projekt, och vem som var projektägare till 

delprojektet. Allt informationsmaterial hade därför logotypes från alla Samordningsförbundets 

parter, Stockholms stads samordningsförbunds logotype samt MIA-logotype och EU-flagga. Detta 

skapade otydlighet om vem som ansvarade för projekt och insatser, både externt och internt. När 

projektet gjorde ett omtag 2018 blev det tydligare att Samordningsförbundet var projektägare till 

MIA Stockholms stad och att Arbetsmarknadsförvaltningen var utförare av projektet men ägare av 

insatsen case management. Hela MIA-projektet tog också fram ett gemensamt utformat material 

och denna gång var endast MIA-projektet avsändare. Materialet togs emot väl och uppskattades av 

både remittenter och deltagare. 

 

Projektet har varit aktiva med kommunikation och spridning av projektet. Projektet har under hela 

projekttiden besökt remitterande och samverkan parter för information om insatser och projekt. 

Projektet har också ordnat 1-2 konferenser per år för att sprida information och kunskap om 

metoder, insatser och målgrupper. Konferenserna har anordnats av projektledare och 

medarbetare, i samarbete med Samordningsförbundet Stockholms stad. Exempel på talare vid 

konferenserna har varit läkare från narkolepsivården på Karolinska sjukhuset, brukarorganisationen 

Attention som berättat om metoden case management. Coompanion, företagsgivare inom 

kooperation, var med på uppstartskonferensen 2017 och berättade om sitt arbete och 

arbetsintegrerande företag (ASF). Vid MIA-konferensen våren 2019 deltog 

arbetsmarknadsborgarråd Fredrik Lindstål i Stockholms stad och berättade om vikten av samverkan 

och om hur han låtit sig jobbskuggas av en deltagare från delprojektet. 
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Sammanlagt har ca 520 personer deltagit i delprojektets konferenser. Och konferenserna bidrog 

säkert till att inte bara synliggöra projektet utan också till att göra Samordningsförbundet i 

Stockholms stad mer känt. Våren 2019 skickade Samordningsförbundet Stockholms stad ut en 

enkät till alla parter där man bl a ville veta om man kände till förbundet och vilka av förbundets 

insatser man kände till. Majoriteten svarade då MIA-projektet. 

 

Seminiarium Case management Narkolepsi 

Under hösten 2019 förberedde case manager narkolepsi och projektledare ett seminarium för 

insatsen Case management Narkolepsi. Två tidigare deltagare hade varit med och lämnat 

synpunkter på tänkt upplägg och bidragit med deltagarperspektiv, samt kunskap om sina 

svårigheter och behov utifrån diagnos. En deltagare skulle också medverka i seminariet och 

inbjudna var medarbetare och chefer som arbetar med/kommer i kontakt målgruppen, hos dem 

som initierat insatsen, Narkolepsivården och Arbetsförmedlingen. Syftet med seminariet var att 

sprida kunskaper och erfarenheter till dem som initierat projektet, för att de skulle kunna få tips på 

lämplig planering för deltagarna och för information om vilka förväntningar deltagarna har gällande 

stöd och samverkan. Seminariet skulle även innehålla en workshop där parterna skulle få reflektera 

över hur de skulle kunna arbeta och samverka för att målgruppen skulle kunna få det stöd de 

behöver för att få ett fungerande arbetsliv anpassat efter sina svårigheter utifrån diagnos. 

Seminariet skulle genomföras i december 2019 men ställdes tyvärr in p g a sjukdom. 

 

Instagram 

Delprojektet var flitiga och bidrog med foton och filmer till MIA-projektets Instagram-konto och 

tyckte det har varit roligt och viktigt att visa projekt- och deltagararbetet i detta forum. 

 

 

Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning har skett månadsvis med statistik, och lägesrapporter har lämnats till MIAs projektchef 

som sammanfattat alla sex delprojektens arbete i rapporter till ESF. Externa utvärderare (SWECO) 

har följt projektet och deras utvärdering sammanfattas i hela MIA-projektets slutrapport. 

Brukarrevision 

MIA Stockholms stad var ett av tre delprojekt som granskades av RSMHs (Riksförbundet för Social 

och Mental Hälsa) hösten 2018. Medarbetarna i insatserna Case management och Case 

management Narkolepsi informerade sina deltagare om möjligheten att berätta om sina 

erfarenheter av projektet och många deltagare visade intresse för att delta i brukarrevisionen. 

RSMH intervjuade 10 deltagare från båda insatserna. Revisornernas sammanfattande 

kommentarer var att deltagarna var mycket nöjda med stödet de fått från sin case manager. Den 

trygghet som det gett många deltagare att under en längre tid fått hjälp med många 

vardagsärenden som samlats på hög och blivit ett hinder för att få en fungerande vardag, hade 

betytt mycket för många deltagare. Den hjälp deltagare fått för att hitta antingen arbete, praktik 

eller studieplats var mycket uppskattad. Många av deltagarna önskade få stöd av case manager 

längre tid än vad som var möjligt i delprojektet. 
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Användande av resultat 
MIA Stockholms stad såg att insatserna Case management och Arbetsträning på ASF gav ett bra 

stöd till personer som behövde samordnat och förrehabiliterande stöd och att dessa personer fanns 

i många olika målgrupper. Man såg också att de målgrupper som bäst behöver stödet inte har 

tillgång till den typen av insatser i den verksamhet som de remitterats från, exempelvis 

stadsdelsförvaltning, Försäkringskassan, vårdgivare. Insatser som behövs för att dessa målgrupper 

ska kunna öka sin förmåga, och för att de ska kunna ta del av stöd som ges av ordinarie 

verksamheter såsom Jobbtorg och Arbetsförmedlingen. 

Så i projektet MIA Vidare Stockholm kommer man ta tillvara de resultat och erfarenheter som gjorts 

under projekttiden i MIA Stockholms stad. Man kommer i projektet erbjuda alla deltagare initial 

kartläggning enligt case management-metoden och sedan föreslå arbetsträning för de deltagare 

som har behov av och förmåga till det. Projektet MIA Vidare kommer också till större del ge stöd 

för att deltagarna skulle kunna ta del av fortsatta arbetsinriktade insatser hos Arbetsförmedlingen 

eller kommun, istället för att arbeta för att deltagarna ska börja arbeta eller studera med hjälp av 

projektet. Detta då parterna ansett att stöd till arbete eller studier ges hos ordinarie parter, och 

man vill istället att projektet ska bidra till att minska glappet för deltagarna, från remitterande 

parter till mottagande parter. 

MIA Vidare Stockholm kommer tillämpa de metoder som utvecklats i MIA Stockholms stad, men 

arbeta med ett antal färre remittenter i framför allt västerorts stadsdelsförvaltningar och 

vårdgivare. Försäkringskassan kommer fortsättningsvis också vara en stor remittent. Färre 

remittenter kommer skapa bättre förutsättningar för ett tätare samarbete mellan projektets 

medarbetare och handläggare i ordinarie verksamheter, och kunna bidra till en mer sammanhållen 

samverkan kring deltagarna. 

MIA Stockholms stad har i insatserna case management och arbetsträning ASF sett att metoderna 

fungerar väl för de deltagare som är motiverade till att ta emot stöd, för att kunna göra en 

förändring mot ökad förmåga i arbete eller studier. MIA Vidare Stockholm kommer att ta med sig 

de erfarenheterna och vara tydliga mot remittenter om att projektet inte ska användas i 

motivationshöjande syfte eller som ett test för deltagarna ska kunna söka sjukersättning. 

Aktivitetsplatsen har efter att ha provat att ha ett öppet intag av deltagare, gjort en planering för 

ny remittering till insats efter MIA-projektet. Aktivitetsplatsen kommer efter avslut i MIA-projektet 

ta emot intresseanmälningar för nya deltagare efter att deltagare/remittent deltagit i något av 

följande sammanhang: FINSAM-team, Gemensam kartläggning eller SIP-möte. Syftet är att 

personer som behöver förberedande insatser ges en bred genomlysning om behov av andra 

insatser finns, före eller parallellt med deltagande på Aktivitetsplatsen.  
 

Kommentarer och tips 
Förankringsarbete och förstudier hade inte varit möjliga att göra i någon större omfattning innan 

Samordningsförbundet Stockholms stad blev ett delprojekt i MIA, då förbundet var relativt 

nystartat. Detta bidrog till att projektets mål och uppdrag inte var kommunicerade ute i 

verksamheter och ledde till att det inte alltid fanns en förståelse för projektets begränsningar. Och 

att projektet användes för andra syften bidrog troligen mycket till projektets resultat när det gäller 

den stora andelen deltagare som avslutades p g a sjukdom.  
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Ett noggrannare förarbete hade också bättre kunnat identifiera vilka verksamheter som var i behov 

av samordnande och förrehabiliterande insatser för sina målgrupper. Projektet gick från att ha sju 

avgränsade remitterande verksamheter till att kunna ta emot intresseanmälningar från förbundets 

samtliga parter i Stockholms stad. En utveckling som var nödvändig då de remitterande parter som 

initialt fanns, omorganiserades, vilket i sin tur ledde till att inflödet till projektet minskade. Samtidigt 

kunde de verksamheter som inte hade tillgång till projektet i början trots att deras målgrupper var 

i behov av projektets insatser och stöd, beredas plats i projektet. Men förändringen och ökningen 

av remittenter försämrade medarbetarnas möjligheter att skapa återkommande kontakter med 

handläggare hos remitterande parter och kunde inte bidra till en ökad samverkan på strukturell 

nivå. 

 

Även oklarheter kring vem som var utförare, projektägare etc. till delprojektet har inneburit en 

otydlighet om på vems uppdrag projektet arbetade och vilket resultat och utfall som förväntades. 

Att Arbetsmarknadsförvaltningen initialt sågs som ägare till MIA Stockholms stad kan nog förklaras 

av att förvaltningen initierat ansökan om case management-projekt och att förbundet inte ansåg 

sig kunna vara ägare av deltagarinsatser. Metoden case management var dock inte något man på 

Arbetsmarknadsförvaltningen hade för avsikt att implementera. Men då det funnits ambitioner 

inom MIA-projektet att arbeta med utveckling av metoder och implementering av insatser har det 

varit svårarbetat och skapat osäkerhet, då det inte funnits någon part som sett sig som ägare av 

delprojektet. 

 

Delprojektet har flyttat många gånger då utföraren av projektet fram till hösten 2018 saknat 

lämpliga lokaler. Mycket tid och energi har gått till att packa ihop arbetsplatser, flytta och 

iordningställa arbetsplatser fyra gånger mellan juni 2017 och september 2018. Tid och kraft som 

istället skulle ha kunnat användas till deltagararbete och utveckling av metoder och projekt. 

 

 
 
Kontaktperson för ytterligare information: 
Maria Rösby, delprojektledare MIA Stockholms stad 


