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MIA-projektet gav mod och möjligheter till människor som behövde det. 
MIA var ett treårigt samverkansprojekt finansierat av ESF och sex samordningsförbund i Stockholms län. 

Målet för hela projektet var 2500 deltagare,16 - 64 år, som var långt från arbetsmarknaden och ville få stöd 
för att komma närmare arbete eller studier och egen försörjning. Projektet skulle utveckla metoder och 
förrehabiliterande insatser för människor på sin väg till arbetsmarknaden. De sex delprojekten hade ett 
gemensamt mål: Att underlätta samarbetet och samverkan mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och vården så att  
ingen deltagare skulle hamna mellan stolarna. 

 
 

     
 

 
 
 

                                                                                           
                                                              Kontaktpersoner för MIA-VärNa 

Projektledare Helena Ivanoff, ivanoff.helena@gmail.com, 070-347 13 10 
Projektägare Karin Gellin, karin.gellin@finsamvarna.se, 072-567 72 01 
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Sammanfattning om MIA-VärNa  
 

MIA-VärNa utvecklade under åren 2017 – 2020 en effektiv myndighetsgemensam sam-
verkansplattform mellan VärNas medlemsorganisationer*. Projektet utvecklade metoder 
samt tog fram och prövade nya insatser för förrehabilitering som fungerade och ledde till 
goda resultat. De deltagande 358 Nacka- och Värmdöborna ökade sin tilltro till den egna 
förmågan att komma närmare egen försörjning och merparten av deltagarna kunde 
avslutas till arbete, studier eller till ordinarie arbetsförberedande insatser.   
 

* Medlemsorganisationerna: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Värmdö, Nacka och Region Stockholm. 
 

Vad arbetade projektet med och hur 
Genom att projektet utvecklade en myndighetsgemensam plattform, Lotsteamet, ökade och 
effektiviserades samverkan för deltagarna och verksamheterna. Lotsteamet träffades varje 
vecka. Samtliga medlemsorganisationer* hade medarbetare med sina kunskaper och man 
hade tillgång till allas verksamhetssystem. Kontinuiteten i teamet ledde till att kunskaper om 
varandras regelverk, organisationer o s v breddades och fördjupades. 
 

Lotsteamet tog fram och prövade nya förrehabiliterande insatser och utvecklade metoder så 
att deltagarna kunde komma närmare egen försörjning. Projektet fokuserade på deltagarna 
och målen. Deltagandet var frivilligt. Man kunde välja mellan olika insatser utifrån sin situation 
och sina behov. Individuell anpassning kunde göras av t ex omfattning på arbetsträning vid 
starten och ökades vart efter deltagaren gjorde framsteg.  
 

Samtliga deltagare hade en egen MIA-kontaktperson, som följde deltagarens framsteg och 
stegförflyttning samt arbetade operativt med olika insatser och metoder. 
 

Metoder som utvecklades och prövades var Supported Employment i grupp och individuellt, 
Nätverksbaserade samtal och Människorättsbaserad prövning. De insatser som togs fram, 
prövades och utvecklades var mobiliseringskurser, arbetsträningsplatser, mobil SE-handledare, 
fördjupade kartläggningssamtal och motiverande intervjusamtalspaket.  
 

Utvecklingsarbetet skedde både vid Lotsteamsmötena genom konsultationer, uppföljning av 
insatser och metoder samt vid Projektmötena för att ta itu med olika utmaningar som 
projektet stött på samt utveckla arbetssätt och arbetsformer. 
 
Projektets resultat och bidrag  

- Projektet skapade en effektiv myndighetsgemensam samverkansform samt utvecklade 
en rad av fungerande metoder och insatser för förrehabilitering för deltagarna. 
Ledtider för verksamheterna och deltagarna förkortades.  

- 81 procent av deltagarna kände ökad egen makt. 
- 76 procent av deltagarna kände att de kommit närmare arbete eller studier. 
- 52 procent av de avslutade MIA-VärNa deltagarna kom till arbete/studier eller 

ordinarie arbetsförberedande verksamhet. 
- Projektets resultat, lärdomar och erfarenheter kan tillämpas i fortssättningsprojektet 

MIA-VärNa-Vidare och bidrog till skapandet av den nya projektorganisationen inom 
Samordningsförbundet VärNa, som startade den 1 september 2020. 
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Bakgrund 
Redan 2015 hade samtal mellan dåvarande samordningsförbundet VärmSam och övriga 
förbund i länet påbörjats kring möjligheten att söka medel från Europeiska Socialfonden. 
Man hade uppmärksammat att situationen för flera inom målgruppen långtidsarbetslösa 
och/eller långtidssjukskrivna var sådan att man hade svårt att ta till sig av och delta i ordi-
narie arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det fanns också ett tydligt behov av stöd genom 
förrehabiliterande insatser. Då det rådde brist på insatser av detta slag, inte minst då det 
handlade om ett samordnat stöd, uttrycktes ett samfällt intresse för en gemensam 
ansökan från länets dåvarande sex förbund.  
 

Fram till dess att ansökan skickades in och slutligen beviljades hade VärmSam gått 
samman med samordningsförbundet Välfärd i Nacka och bildat VärNa som därmed blev 
det förbund som kom att agera som delprojektägare för MIA-VärNa. 
 

MIA-projektet startade i december 2016 men för VärNa blev starten något förskjuten. I 
januari 2017 fanns delprojektledaren på plats. Efter det som framkom vid en kort analys- 
och planeringsfas kom VärNas delprojekt att byggas utifrån ett tydligt samverkanspers-
pektiv mellan förbundets medlemmar och ett för projektet tillskapat 
myndighetsgemensamt team – Lotsteamet. /Karin Gellin, förbundschef, VärNa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organisation och arbetssätt  
Arbetet skedde genom ett nyskapat myndighetsgemensamt Lotsteam, där medarbetare 
från samtliga medlemsorganisationer för VärNa ingick. Lotsteamet erbjöd individuellt och 
gruppinriktat stöd till personer, som inte klarade av att ta sig vidare med det utbud av 
ordinarie arbetsförberedande åtgärder som fanns.  
 

Utvecklingsarbetet skedde löpande vid Lotsteamsmötena genom konsultationer kring 
deltagare och avslut samt uppföljning av insatser och metoder. Varannan vecka hade 
teamet ett Projektmöte för att utveckla arbetssätt och arbetsformer.  
 

Deltagande i projektet byggde på frivillighet och egen vilja att komma närmare egen 
försörjning. Projektet utgick från det systemteoretiska arbetssättet att stödja deltagaren 
till att, så långt det bara är möjligt, ta ansvar för och äga sin egen process. Deltagaren blev 
professionellt bemött utifrån sin aktuella livssituation, behov och förutsättningar samt 
med tydligt målfokus.   

VärNas projektidé och målgrupp 

Genom att utveckla en myndighetsgemensam plattform som skapar ökad samverkan skulle 
effektiva förrehabiliterande insatser, -metoder och -stöd utvecklas så att fler Nacka- och 
Värmdöbor kommer närmare sin egen försörjning.          
 

Målgrupp 
Kvinnor och män, 18 - 64 år, som befann sig särskilt långt från arbetsmarknaden med behov 
av förrehabilitering och samordning mellan myndigheterna. MIA-VärNa skulle ha 355 delta-
gare. 
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Varje deltagare fick sin egen MIA-kontaktperson ur Lotsteamet för hela projekttiden. 
Regelbundna avstämningar, tillsammans med gott bemötande, skapade ett förtroende-
fullt samarbete.  

 

Metoder och insatser 
Metoder 
Lotsteamet skulle arbeta från ett systemteoretiskt perspektiv med inspiration från 
metoderna Supported Employment (SE), Case Management och Nätverksbaserat 
arbetssätt enligt projektplanen.  
 

Supported Employment (SE) var en verkningsfull metod och bidrog starkt till MIA-VärNas 
goda resultat med stor andel deltagare till arbete på den externa arbetsmarknaden. 
Deltagarna fick ett individanpassat stöd för att finna, få och behålla att arbete. Då den 
individuella SE-metoden är resurskrävande fick teamet i uppdrag att pröva och analysera 
vilka delar som kunde utvecklas till att genomföras i grupp för att bli mer kostnads-
effektiva.  
 

SE-metoden i grupp blev ett givande försteg inför arbetsträning hos externa arbetsplatser 
eller till studier. De små SE-grupperna skapade ett forum för arbetslivs- och studieförbe-
redande diskussioner mellan deltagarna. Frågor och tveksamheter, såsom oskrivna regler 
på en arbetsplats, kunde dryftas.  

Case Management diskuterades inledningsvis men användes inte systematiskt i MIA-
VärNa.  Delar av metodiken kom till användning i det löpande arbetet med deltagarna.  

Nätverksbaserade samtal blev genomförda relativt få gånger, men visade sig vara särskilt 
värdefulla vid till exempel avslutstillfällen eller om deltagaren kände sig vilsen/osäker 
inför kommande vägval. Då kunde deltagaren bjuda in representanter från alla invol-
verade myndigheter/vården och även sina närstående till mötet, som leddes av en 
nätverkssamtalsledare.          

Insatser                     
MIA-VärNa kunde erbjuda deltagarna en rad/kedja med olika förrehabiliterande 
insatser. 

Mobiliseringskurserna var en värdefull insats i kedjan av insatser. För många deltagare 
blev kursen den första insatsen i MIA-VärNa efter inledande MIA-samtal med den egna 
MIA-kontakten. Som arrangör. I början anlitades en folkhögskola och sedan ett företag 
med arbetsmarknadstjänster. Kurserna pågick sammanlagt 90 timmar i tio veckor. 
Grupperna bestod av 10 - 15 deltagare. Kursupplägget utvecklades löpande tillsammans 
med arrangörerna. Sista året använde kursanordnaren även självskattningsmetoden 
Feedbackinformerade tjänster (F.I.T.), som utvecklats av Scott Miller, för att regelbundet 
kunna följa deltagarnas välbefinnande, anpassa insatsen och stämma av så att önskat 
resultat uppnåddes.  

Efter mobiliseringskursen fortsatte många deltagare med att börja arbetsträna hos någon 
av de upphandlade arbetsträningsföretagen.  
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Arbetsträningsplatser med handledning upphandlades hos tre aktörer i Nacka och 
Värmdö. De tre aktörerna stod för merparten av alla arbetsträningsplatser. Två av dem 
var arbetsintegrerade sociala företag (ASF).  

I Nacka och Värmdö fanns det initialt enbart ett arbetsintegrerat socialt företag (ASF) 
som erbjöd arbetsträning. Därför ägnades en särskild halvtidsresurs för att stödja 
utveckling av och samarbete med ASF. Arbetet bedrevs i nära samarbete med 
kommunernas näringslivsenheter och näringslivsnätverk. Det visade sig svårt att få gehör 
för och hitta företagare som ville starta ASF. Därför skiftades fokus och MIA-VärNa 
försökte få fram arbetsträningsplatser oberoende av företagsform.  

Arbetsgivarna framförde ofta att det var svårt med att hinna/kunna handleda deltagare.  
Därför testade MIA-VärNa att erbjuda stöd av mobila SE-handledare, som gav mer stöd 
på arbetsplatserna både till arbetsgivaren och deltagaren. Regelbunden metodutveckling  
skedde.  
 

Ett särskilt paket av Motiverande intervjusamtal (MI) erbjöds på prov vissa deltagare som 
t ex hade extra svårt att bestämma sig eller då deltagaren helt tappat motivationen. 

Fördjupade kartläggningssamtal erbjöds på prov till enstaka deltagare, bl a dem som inte 
kunde se några av sina styrkor. Det visade sig i några fall att personerna var i behov av 
annat stöd än vad MIA-VärNa kunde erbjuda.                   

 

Projektets resultat och måluppfyllelse                             
De utmaningar som framkom under kartläggning och analysfas som MIA-VärNa utgick 
ifrån sorterades på tre nivåer: Målgruppsnivån, Verksamhets- och organisationsnivån 
samt System- och strukturnivån. Utmaningarna, framför allt på målgruppsnivån, men 
även på verksamhets- och organisationsnivån sågs som uppdrag att ta avstamp ifrån, hitta 
lösningar för och samla exempel på lokala hinder. Den tredje nivån med system och 
struktur kändes mer som ett gemensamt uppdrag för hela MIA-projektet och den 
regionala styrgruppen, där MIA-VärNa, som ett av sex delprojekt kunde bidra till exempel 
med avvikelser om regelkrockar.  

Uppdragen och resultat 
På målgruppsnivån saknades förrehabiliterande insatser, insatser för långtidssjukskrivna, 
arbetsträning för personer långt från arbetsmarknaden och stöd/behandling av/till per-
soner med psykisk ohälsa. Resultat: Lotsteamet hittade/formade rätt insatser och stöd (ej 
behandling) som fungerade och gav goda resultat. 
 

På verksamhets- och organisationsnivån fanns det okunskap om varandras uppdrag/ 
ansvar, bristande helhetsansvar mellan myndighet/organisation, olika syn på hantering av 
sekretessfrågor och kortsiktiga planeringsförutsättningar som lyftes fram vid kartlägg-
ningarna inför projektet. Resultat: MIA-VärNa kunde åtgärda problemen inom Lotsteamet 
men de kvarstår i mångt och mycket ute i verksamheterna.                                      
 

För att sprida kunskap och bidra till bättre samverkan och samsyn medverkade MIA-
VärNa i t ex VärNas Kunskapsdagar för handläggare, personal från vården och chefer 2018 
och 2019. Projektteamet medverkade också på många arbetsplatsträffar och informa-
tionsmöten för olika personalgrupper inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
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Värmdö och Nacka, på ett par ledningsgruppsmöten samt hos olika nätverk och vårdföre-
tag. Styrgruppen, VärNas beredningsgrupp och styrelse fick lägesrapporter kontinuerligt. 
MIA-VärNa medverkade också med nyheter i hela MIA-projektets Facebooksida, Insta-
gramkonto och i MIA-tältet på Järvaveckan 2018 och 2019 för att bl a informera besökare 
om projektets framgångsnycklar i samverkan. Projektet inbjöd också representanter i 
styrgruppen, VärNas beredningsgrupp och styrelse att delta i ett Lotsteamsmöte för att se 
hur samverkan och arbetet fungerade.                                            
 

Men det räcker inte med dessa engångsinsatser. Verksamhetsförutsättningar ändras 
snabbt och personalrörligheten är hög. Det behövs mer nätverkande, erfarenhetsutbyte 
och målmedvetenhet på alla nivåer om nyttan med samverkan och samordning. Först då 
kan det bli ”verkstad”.  
 

På system och strukturell nivå framkom det vid kartläggning och analysfasen att det 
fanns lagstiftning som verkar kontraproduktivt, regelverk som inte anpassats efter 
”dagens” verklighet, verksamheternas olika mål (rörande målgrupperna för samordning) 
länkade inte i varandra och förväntningar, olika bilder av handlingsutrymme.  
Resultat:  Lagar och regler som krockar upptäcktes och rapporterades i form av avvikelser 
av MIA-VärNa till MIA-projektet och i styrgruppen. Stuprören blev också kända liksom 
målkrockarna. De ständiga omorganisationerna tog mycket tid och kraft hos VärNas 
medlemsorganisationer under projekttiden. Engagemanget tryter och rädslan att göra fel 
förekommer oftare i stressade organisationer. Det är få som maximerar sitt handlings-
utrymme när det råder ovisshet om vad som gäller organisatoriskt. 
 

Det behövs modiga ledare och strateger som prioriterar samordning och samverkan 
samt har kraft att göra skillnad, som inte enbart gagnar den egna verksamheten. Sam-
verkan behöver hamna bland de prioriterade frågorna i verksamhetsplanerna och 
regleringsbreven. 
 
MIA-VärNas deltagare – Antal, kön, ålder, försörjning 
MIA-VärNa nådde målet 355 deltagare. Totalt deltog 358 personer.  
 

Deltagare Kvinna Man Ej kön Samtliga 

Antal   187   167   4    358   
Andel 52,2% 46,7% 1,1% 100,0% 

 
 
 

Åldersspridning vid inskrivning  18–29 år 30–44 år 45–55 år 56–64 år Samtliga 
Ej angett kön Antal 2 2 0 0 4 

Kvinna Antal 47 51 60 29 187 

Man Antal 73 47 31 16 167 

Total Antal 122 100 91 45 358 

Andel 34,1% 27,9% 25,4% 12,6% 100% 
 

Den yngsta ålderskategorin var den största med över 34 % av deltagarna och den äldsta 
minst med 12,6 % av samtliga deltagare. Snittåldern för samtliga deltagare var 38 år, för 
kvinnorna 41 år och för männen 36 år. Nästan hälften av kvinnorna var äldre än 45 år. 
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Nästan tre fjärdedelar av männen var yngre än 45 år och nästan 44% av männen var 
under 30 år.  
 
 

Antal år i offentlig 
försörjning 

Upp      
till 1 år 

>1 till  
3 år 

>3 till  
6 år 

>6 till  
9 år 

Fler          
än 9 år 

Ej 
tillämpligt 

Samtliga 

Ej angett kön  Antal 0 2 1 0 0 1 4 

Kvinna Antal 21 46 40 30 24 26 187 

Man Antal 32 48 31 15 8 33 167 

Total Antal 53 96 72 45 32 60 358 

Andel 14,8% 26,8% 20,1% 12,6% 8,9% 16,8% 100% 
 

Den största gruppen av MIA-VärNas deltagare hade haft offentlig försörjning mellan ett 
till tre år vid inskrivning. Nästan 17 % av deltagarna hade inte offentlig försörjning. Rela-
tivt många i denna kategori försörjdes av föräldrar, partner eller närstående.  
 

Tre gånger så många kvinnor som män hade haft offentlig försörjning över nio år. Tiden 
utan egen försörjning påverkar ofta förmågan och möjligheterna att närma sig arbets-
marknaden.  
 

Projektets bedömning är att åldersskillnaderna mellan kvinnor och män och skillnad-
erna i hur länge man haft offentlig försörjning hade betydelse för MIA-VärNas resultat. 
Det var en större utmaning för kvinnorna, som varit borta längre från arbetsmark-
naden än för männen, som också var yngre, att ta sig vidare till den externa arbets-
marknaden. Dessutom var 66 % av samtliga, som behövde avslutas till sjukdom, 
kvinnor. Detta förhindrade dem att ta sig vidare. 
 
 

Projektmål och resultat för MIA-VärNa 
MÅLEN för hela MIA 

Individnivån 
MÅLUPPFYLLELSE för MIA-VärNa  

med kommentarer 
 

30 % av deltagare ska 
avslutas till arbete 
eller studier.      

 

 

 

 

*OBS! Delprojekten var utformade                              
på olika sätt och arbetade med 
olika metoder och insatser. 

 

 

MIA VärNa Kvinna Man Total 
24,6% 33,3% 29,3% 

 
Det skulle behövts två ytterligare deltagare, som avslutades 
till arbete eller studier för att MIA-VärNa skulle ha nått    30-
procentsmålet.  
 
Resultatet för MIA-VärNa är den bästa jämfört med de övriga 
MIA-del-projekten.  
 

 Hela MIA Kvinna Man Total 
14,7% 21,1% 17,3% 

 
 

De andra fem 
delprojekten* 

Kvinna Man Total 
13,2% 32,6% 15,2% 
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40 % av deltagare ska 
avslutas till ordinarie 
arbetsförberedande 
insatser inom Arbets-
förmedlingen eller 
kommunerna. 

 

 

 

*OBS! Delprojekten var utformade                              
på olika sätt och arbetade med 
olika metoder och insatser. 

MIA VärNa Kvinna Man Total 
23,2% 22,5% 22,7% 

 
Målet nåddes inte. Ett skäl är att MIA-VärNa avslutade en 
större andel till arbete och studier. Detta ledde till mindre 
fokus på arbetsförberedande insatser. Ett annat skäl är 
troligen skillnaderna när det gäller tillgången av ordinarie 
insatser, som fanns hos kommunerna. 
 
 

Hela MIA Kvinna Man Total 
34,8% 33,9% 34,4% 

 
 

De andra fem 
delprojekten* 

Kvinna Man Total 
36,6% 36,3% 36,5% 

 
 

 

60 % av deltagarna ska 
uppleva ökad 
egenmakt över sin 
egen situation. 

 

 
Målet nåddes med god marginal, 81 %. För kvinnorna 73 % 
och männen 89 %. Bidragande var bra bemötande och stort 
deltagarfokus samt att deltagarna erbjöds olika insatser att 
välja emellan och testa. 
 
Hela MIA-projektets resultat blev 79 % för samtliga deltagare 
under hela projektet. För kvinnorna 78 % och männen 81 %. 
 

 
 
 

Avslutsorsaker i MIA-VärNa Kvinna Man Ej kön Samtliga 
Arbete, studier eller ordinarie                        Antal 
arbetsförberedande insatser                         Andel 

68 
47,9% 

72   
55,8% 

2 
50,0% 

142 
52,0%  

Fortsatt rehabilitering                                      Antal 
                                                                             Andel 

 33   
49,2% 

34  
50,7% 

0 67 
24,5%  

Sjukdom                                                              Antal 
                                                                             Andel 

33 
66% 

17  
34% 

0 50  
18,3% 

Övrigt                                                                  Antal 
                                                                             Andel 

8  
57% 

6  
43% 

0 14 
5,1% 

 

Samtliga avslutade i MIA-VärNa                   Antal 
                                                                            Andel 

 

142 
52,1% 

 

129 
47,2% 

 

2 
0,7 % 

 

273 
100% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Antal deltagare, som fortsatte till MIA-VärNa-Vidare var 85 personer varav 45 kvinnor, 
37 män och 2 som ej angett kön. 
 

Över hälften av deltagarna avslutades till arbete, studier eller ordinarie arbetsförbere- 
dande insatser. Men 42,8 % av deltagarna behövde fortsatt rehabilitering eller var  
sjuka. Kvinnorna som avslutats till sjukdom var nästa dubbelt så många som männen. 
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Indikatorer om att närma sig egen försörjning                                                         
VärNas medlemsorganisationer hade särskild uppmärksamhet på att deltagarna ska kom-
ma närmare egen försörjning. Därför följdes vissa resultat av NNS*-indikatorer och MIAs 
egna enkäter med särskilt intresse.  

Resultatet för hela projekttiden 2017-2020 på MIA-projektets fråga i avslutsenkät:      
”Känner du att deltagandet hjälpt dig att komma närmare arbete eller studier?” 
 

Organisation                  Kvinnor         Män          Samtliga      
MIA VärNa 69% 81% 76% 

Hela MIA projektet 63% 59% 67% 
 
 

Resultatet 2019 på NNS*-avslutsenkätsfråga: ”Känner du dig mer redo för att kunna 
arbeta eller studera?”    
 

Organisation                   Kvinnor         Män          Samtliga 
MIA VärNa 60% 78% 69% 

Hela MIA projektet 50% 59% 55% 

NNS* 2019 Nationellt 56% 56% 55% 
 

Resultatet för hela projekttiden 2017 – 2020 med 76 % för MIA-VärNa är bra och 
avspeglar den målmedvetenhet som genomsyrade alla insatser. Resultatet för den sista 
NNS-mätningen 2019 ligger klart över de nationella resultaten för samtliga projekt. 
Några åtgärder som vidtogs för att minska könsskillnaderna redovisas under Horisontella 
principer.    
   

 

MÅLEN för hela MIA 
Organisations- och 

systemnivån 
 

MÅLUPPFYLLELSE för MIA-VärNa 
 med kommentarer 

Samordnade rehabilite-
ringsinsatser/-metoder 
ska utvecklas för att 
möta individers behov 
och förutsättningar att 
nå arbete, studier eller 
att delta i ordinarie 
arbetsförberedande 
insatser. 

 

 

*OBS! Delprojekten var utformade                                  
på olika sätt och arbetade med olika 
metoder och insatser 

Målet är väl uppfyllt med en rad olika samordnade insatser 
och metoder som fungerade och ledde till ett gott resultat.  

MIA VärNa   
             

Avslut Kvinna Man Total 
Arbete/studier 24,6% 33,3% 29,3% 
Ordinarie insats 23,2% 22,5% 22,7% 

 Total  47,9% 55,8% 52,0% 
 

Hela MIA Avslut Kvinna Man Total 
Arbete/studier 14,7% 21,1% 17,3% 
Ordinarie insats 34,8% 33,9% 34,4% 

 Total  49,5% 55,0% 51,7% 
 

De andra fem  
Delprojekten* 

Avslut Kvinna Man Total 
Arbete/studier 13,2% 18,5% 15,2% 
Ordinarie insats 36,6% 36,3% 36,5% 

 Total  49,7% 54,8% 51,7% 

*Nationellt Nätverk för    
Samordningsförbund 

 



MIA-VärNa                                     September 2020            
                            

 sida 11  

MIA-VärNas summerade resultat att nå arbete, studier eller 
att delta i ordinarie arbetsförberedande insatser ligger väl i 
linje med hela MIA-projektets. 

Genom att skapa sam-
ordning inom och mel-
lan myndigheter/orga-
nisationer ska orsaker 
till ineffektivitet och 
stuprörstänk identifieras 
samtidigt som struktur-
ella brister som uppstår 
i samverkan synliggörs. 

 

Ett 20-tal avvikelser och sex guldkorn som rapporterades till 
MIA-projektet centralt och till den lokala styrgruppen.  
 

MIA-VärNa skulle ha tagit fram en modell för att bättre kom-
municera identifierade systembrister för vidare hantering hos 
relevanta aktörer. Modellen blev inte framtagen p g a att MIA-
VärNa tappade styrfart då projektledaren var sjukskriven i fyra 
månader under 2020.  

 

Projektspecifika 
definitioner av metoder 
och erfarenheter av 
dessa ska dokumenteras 
som underlag för 
fortsatt implementering. 

 

Det myndighetsgemensamma arbetssättet i Lotsteamet 
definierades och dokumenterades tillsammans med projek-
tets specifika metoder och insatser vid workshops under våren 
2020 inför formandet av VärNas nya projektorganisation. Den 
nya organisationen sjösattes 1 september 2020. Dokument-
ationen finns hos Samordningsförbundet VärNa. 
 

 

Deltagarna ska erbjudas 
större variation och 
bredd av arbetstränings-
platser genom ASF och 
andra arbetsgivare. 
 

 

Variation och bredd begränsades till de branscher och 
yrkesområden som de upphandlade arbetsträningsföretagen 
och externa arbetsgivarna fanns inom. De mobila SE-
handledarnas arbete leder förhoppningsvis på sikt till en större 
variation och bredd av arbetsträningsplatser. 

 
 

 
Horisontella principer*  
 

MÅL för hela MIA: Minska skillnaderna mellan kvinnors och mäns möjligheter att nå 
egen försörjning genom arbete                                                                                              
Omfattning av de största insatserna inom MIA-VärNa fördelat per person och kön 
Arbetsträning (Exkl. extremvärden.      
Andel timmar i medelvärde)                              

Kvinna Man Samtliga 

Deltagare                                      Antal 
                                                       Andel 

116  
53% 

104  
47% 

220  
100%  

Timmar externa arbets-       Antal                
givare                                       Andel       

129 t 
38% 

210 t 
62%  

 

Timmar Upphandl/ASF              Antal                                   
                                                       Andel  

136 t 
53%  

119 t 
47%  

 

MIA-VärNa satsade på arbetsträning. Totalt arbetstränade 220 personer i snitt 196 timmar 
hos externa arbetsgivare och 127 timmar per person hos de upphandlade arbetstränings-
företagen. Något fler kvinnor än män arbetstränade. Kvinnorna tränade i snitt flest timmar 
hos de upphandlade arbetsträningsföretagen och mer än männen där. Männen däremot 

Arbetsträning (Exkl. extrem 
-värden. Andel tim i medelvärde)                              

Kvinnor Män Samtliga 

Deltagare                 Antal 
                                   Andel 

116  
53% 

104  
47% 

220  
100%  

Timmar externt   Antal  
                                Andel 

129 t 
38% 

210 t 
62%   

Timmar                     Antal                 
Upphandl/ASF        Andel  

136 t 
53%  

119 t 
47%  

 

196 t 
100% 

127 t 
100% 

*Horisontella principer ska prägla alla ESF-projekt och syftar 
till ett hållbart inkluderande arbetsliv samt att alla ska 
behandlas lika. Principerna handlar om: Jämställdhet, 
Tillgänglighet, Icke diskriminering och Hållbar utveckling. 
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tränade i snitt flest timmar hos externa företagen/organisationerna och markant fler timmar 
än kvinnorna. Tyvärr hade kvinnorna större sjukfrånvaro och ibland en familjesituation som 
påverkade omfattningen. 
 
 

Metoder/Insatser 
(Exkl. extremvärden. Andel timmar i medelvärde)                              

Kvinna Man Samtliga 

Mobiliseringskurs     
Deltagare                                         Antal 
       ”                                                 Andel 
Timmar                                             Antal 
      ”                                                  Andel                                       

 
107 
56% 
56 t 
52%  

 
85 

44% 
51 t 
48%  

 
192 

100% 
59 t 

100% 
SE-handledning         
Deltagare                                         Antal 
       ”                                                 Andel                
Timmar                                             Antal 
       ”                                                 Andel                        

 
41 

51%    
11 t 
44% 

 
40    

49% 
14 t 
56% 

 
81 

100% 
13 t 

100%  
 

Antalet kvinnor i både mobiliseringskurserna och i SE-handledning var fler än männen, 
148 kvinnor och 125 män. Andelen kvinnor i dessa insatser var 54 %, vilket i stort mot-
svarar andelen kvinnor i hela MIA-VärNa. Kvinnorna hade i snitt något fler timmar i 
mobiliseringskursen än männen. Skillnaden var det motsatta i SE-handledning. 
 
Omfattning av metoder/insatser med färre deltagare inom MIA-VärNa fördelat per 
person och kön 
Deltagarantal i insatser med 
färre deltagare   

Kvinna Man Samtliga 

 

                           SE-grupp                                          Antal 
                                                                                     Andel 

          10 
37% 

         17 
63% 

          27 
100% 

 Arbetsplatshandledning              Antal 
Mobil SE-handlare                         Andel 

          17 
57% 

         13  
43% 

          30  
100% 

  Fördjupad kartläggning               Antal 
                                                          Andel  

            4  
100% 

         0            4 
100% 

MI-samtalspaket                           Antal 
                                                          Andel 

           1  
17% 

         5  
83% 

           6 
100% 

 

I dessa insatser med färre personer, deltog totalt 67 personer. Av dem var 32 kvinnor  
och 35 män. Dock fanns det stora könsskillnader i respektive insats. 
 
Totalt antal timmar i MIA-VärNa, hela MIA-projektet och de övriga delprojekten 

                           Totalt antal timmar i projektet 
i      (Exkl. extremvärden. Medelvärden.) 

 
Kvinna 

 
Man 

 MIA-VärNa                                     Antal                                                              107 t       129 t 
  

Hela MIA           Hela MIA                                        Antal                                                                                         87 t       101 t 
  

                            De andra fem delprojekten*                         
Antal 

          84 t        78 t  

 

MIA-VärNas deltagare hade i snitt fler närvarotimmar för deltagarna än de övriga 
delprojekten. Kvinnorna i MIA-VärNa hade dock färre timmar än männen.  
 

*OBS! Delprojekten var utformade                                  
   på olika sätt och arbetade med    
   olika metoder och insatser. 
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MÅL för hela MIA: Alla deltagare och medarbetare ska känna sig inkluderade och ska 
kunna delta i projektets verksamhet på lika villkor.  
 

MIA-VärNa följde kontinuerligt upp och diskuterade orsaker för skillnader i resultat 
mellan könen efter olika enkäter och i samband med att de månatliga resultatrapporterna 
som togs fram. All statistik var könsuppdelad. Samma könsneutrala frågor användes till 
alla deltagare. 

Olika försök gjordes för att rätta till skillnader i resultaten. Försöken ledde till att 
projektgruppen blev mer medveten om möjligheten att själv kunna påverka resultaten 
med små justeringar av det egna sättet att agera. T ex fick Lotsteamet i uppdrag att 
försöka förbättra kvinnornas upplevelser av nyttan och sitt deltagande i projektet. Därför 
justerade teamet sättet att prata om syftet med vissa insatser och hur motivera delta-
gare samt vässade sin förmåga att ställa följdfrågor till deltagarna. Vid nästa summering 
av NNS-indikatorer förbättrades resultatet i sex av tio frågeområden för kvinnornas del 
som en följd av ändrat arbetssätt och kommunikation. T ex ökade de klart positiva svaren 
från kvinnliga deltagare med 7 % angående tillvaratagande av deras egna erfarenheter, 
kunskaper och synpunkter jämfört med det föregående årets resultat.  

MIA-VärNa hade en kraftig dominans av kvinnliga medarbetare. Totalt arbetade 13 
personer i projektet det sista året med olika tjänstgöringsgrader (motsvarande 8,9 
heltidstjänster). Under projektperioden arbetade två män i MIA-VärNa. 
 

Övrigt arbete med koppling till horisontella principer                                                                  
MIA-VärNa deltog i metodutvecklingsmöten och i de utbildningar som ordnades för alla 
MIA-medarbetare för att lära oss mer om verktyg och metoder som till exempel Genus-
kompassen, Människorättbaserat arbete (MR) och Våld i nära relationer.               

Lotsteamet införde MR-prövning där man använder sig av begrepp som ”rättighets-
bärare”, ”skyldighetsbärare” och ”MR-gummibandet”. MR-prövningsarbetet ledde till en 
del ändringar av avslutsbeslut och påverkade våra attityder.                                          

Vid ett tillfälle följde MIA-VärNa upp hur det gick att bryta könsmönstren vid arbets-
träning och anställning. Det visade det sig att 17,7 % av deltagarna bröt mot de 
traditionella mönstren. 

För att få fram mer fakta om vad som påverkar upplevelsen om projektet och resultaten 
positivt eller negativt behövs mer kvalificerade deltagarenkäter och djupintervjuer.  
Projektgruppen vill kunna bygga jämställdhetsanalyserna på mer fakta direkt från 
deltagarna i stället för teamets antaganden. 

Tillgänglighet för personer med funktionsvariation                                                                              
I samband med upphandling av arbetsträningsplatser och mobiliseringskurser ställdes 
krav på god tillgänglighet för personer med funktionsvariation med hjälp av ett kart-
läggningsmaterial som tagits fram av MIAs Projektsamordningsgrupp. När VärNa flyttade 
till nya lokaler hade vi också diskussioner om hur tillgängligheten kunde förbättras. Behov 
av information, blanketter och framför allt frågorna i NNS-enkäterna på lätt svenska 
framfördes från deltagarna. Önskemålen vidarebefordrades till de ansvariga.  
 

Lotsteamet var överens om att sättet att kommunicera behövde anpassas för att till 
exempel inte ha för bråttom vid kontakterna med deltagare och inte använda myndig-
hetsbegrepp utan att förklara vad de innebär för deltagaren. Tillgänglighet var också uppe 
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utifrån deltagarnas och de samverkande organisationernas behov att vara tillgängliga 
genom att svara på telefon, mejl och sms. Det blev än viktigare i samband med 
Coronapandemin och extra betydelsefullt för de deltagare som inte kunde använda 
digitala mötesfora. 
 

Modersmål 
I avslutsenkäterna ställdes en fråga om deltagaren hade annat modersmål än svenska. 
23,5 % av kvinnorna och 14,3% av männen svarade Ja. Totalt 18,4% för MIA-VärNa. 
Motsvarande siffra för hela MIA-projektet var 20,2%. Siffrorna är något osäkra p g a låg 
svarsfrekvens. 
 
 
 

Ekonomiska konsekvenser 
För deltagarna  
Framför allt betydde MIA-VärNa mycket för de deltagare som kunde börja försörja sig 
själva efter många år av bidragsberoende. Allt från att kunna hyra en bostad till att 
barnen kunde få julklappar. Men även för dem som hade varit helt utan någon inkomst 
eller bidrag och t ex blivit försörjda av sina föräldrar. Att kunna köpa en fika med egna 
pengar eller busskort är av stort värde för den som inte haft råd att göra det tidigare.  
 

Ekonomiska beslut gjordes av de ordinarie verksamheterna. Bland deltagarna fanns det 
relativt stor okunskap om vilka ersättningar som fanns och vad som gällde. 
 

För VärNas medlemsorganisationer 
Antalet MIA-VärNa deltagare som inte hade offentlig försörjning ökade, oftast på grund 
av att de fick arbete. Vid inskrivning var det 47 (19 kvinnor och 28 män) och vid avslut 88 
(41 kvinnor och 47 män) som inte hade någon offentlig ersättning. 
 

Ekonomiskt bistånd var den vanligaste typen av offentlig försörjning vid inskrivning med 
totalt 111 personer av dem som avslutats ur MIA-VärNa. Av dessa 111 avslutades 26 utan 
någon offentlig ersättning. Total hade 87 deltagare ekonomiskt bistånd när de avslutades.  
 

Av de 26 deltagare som hade aktivitetsstöd/utvecklingsstöd vid inskrivning avslutades 14 
till ingen ersättning och två till sjuk- och rehabiliteringspenning. Tio personer fortsatte 
med aktivitetsstöd/utvecklingsstöd efter projektet. 
 

Antalet personer med sjuk- och rehabiliteringspenning minskade med 11 från 68 till 57 
personer. Samtliga 11 avslutades utan någon ersättning. 
 

Antalet personer med aktivitetsersättning var 13 både vid start och vid avslut. Det var 
dock inte samma personer. 
 

Antalet personer med sjukersättning ökade med sex från sex till 12 personer.  
 
 
 
 

Lärande, framgångsfaktorer och erfarenheter                                                                                       
MIA-VärNa arbetade huvudsakligen med ”Learning by doing” med löpande avstämningar. 
Resultaten togs fram och gicks igenom varje månad med teamet som reflekterade över 
vad och hur man kunde förbättra arbetet ytterligare. Kraft att ständigt utveckla arbetet 
hämtades genom att framsteg och framgångar uppmärksammades. 
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Framgångsfaktorer  
Lotsteamet 
Att vara organiserad som ett myndighetsgemensamt team och arbeta i Lotsteamet 
fungerade som en ständigt pågående samverkansutbildning.  Arbetet med veckovisa 
möten, det kontinuerliga lärandet och samarbetet inom teamet var avgörande. Tillgången 
till den samlade multiprofessionella kompetensen hos teamet om regelverk, tillämpning, 
ordinarie insatser m m skapade den gynnsamma grogrunden. Perspektiven breddades.  

Teamet hade access till deltagarnas samlade historik hos samtliga medlemsorganisa-
tioner. Arbetet innebar synergier, effektiviserade och sparade tid jämfört med hur länge 
samordning kan ta när uppgifter behövs från flera håll. Även gränsdragningsgnisslet 
minskade. Deltagarna kom snabbare igång i projektet och väntetiderna förkortades. 

Lotsteamet arbetade med lösningsfokuserad samverkan istället för att bolla personer 
mellan organisationerna och åtgärderna. Med tiden utvecklades och genomfördes flera 
konsultationer inom teamet varje vecka. Deltagarna, deras närstående, de inblandade 
verksamheterna och samhället blev vinnare när lösningar fanns och hinder röjdes undan.       

Förhållningssätt och fokus                          
Frivilligheten, personligt bemötande och den målfokuserade individanpassningen ökade 
viljan hos deltagarna att pröva nya steg på sin väg mot egen försörjning. Om deltagaren 
blev sjuk eller behövde sluta av någon anledning var man välkommen tillbaka. Flera av 
deltagarna använde sig av möjligheten att komma tillbaka och kunde sedan avslutas, till 
exempel till arbete eller studier. 

En egen MIA-kontakt 
En egen samordnande MIA-kontakt skapade goda förutsättningar för framsteg. Även 
svåra frågor kunde diskuteras och det förtroendefulla klimatet bidrog till att få deltagare 
hoppade av och gav upp under projekttiden. 

Parallellt med insatserna hölls löpande dialog mellan deltagaren och MIA-kontakten för 
att följa upp hur allt fungerade. Deltagaren fick ett dynamiskt stöd över tid, som utgick 
från behov och aktuell situation. Vid behov gjordes justeringar i upplägget.                            

Supported Employment (SE) 
SE-metoden samt en erfaren SE-handledare med stort nätverk av arbetsgivarkontakter 
ledde till gott resultat med många till arbete på den externa arbetsmarknaden. 
 

SE-gruppen var särskilt betydelsefullt för framför allt yngre deltagare, som varit ensamma 
länge. Man fick struktur i vardagen. Det skapades nätverk och efteråt hade man kompisar 
att fråga och prata jobbfrågor med. SE-gruppen rustade deltagarna inför arbetslivet och 
sparade SE-handledarens tid med de enskilda deltagarna. 70 % av deltagarna som gått i 
SE-grupp avslutades till arbete, studier eller ordinarie arbetsförberedande verksamhet.  

Satsning på arbetsträning 
Arbetsträningsmöjligheterna var väsentliga för stegförflyttning närmare egen försörjning. 
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Bidragande till framgång var att mottagandet hos de upphandlade arbetsträningsföre-
tagen var professionellt och att MIA-VärNa hade möjlighet att ställa krav på ett annat sätt 
än hos andra externa arbetsgivare.  

Satsningen på arbetsträning gav resultat och 39,2 % av dem som arbetstränat avslutades 
till arbete eller studier av MIA-VärNa. Totalt arbetstränade 220 personer vilket motsvarar 
61 % av samtliga. Att arbetsträningen kunde förlängas beroende på deltagarens situation 
och behov var av stor betydelse. Hade träningen alltid behövt avslutas efter tre månader 
hade inte lika många deltagare nått så långt, som de gjorde nu. Antalet timmar som 
deltagare arbetstränade var i snitt 113 timmar. Hos andra delprojekt låg snittet på 80 
timmar i arbetsträning.    

De jobbskuggningsaktiviteter som genomfördes som en del av The International Job 
Shadow Day 2019 gjorde nytta för deltagarna och arbetsgivarna. Jobbskuggning behöver 
fortsätta i kommande projekt, inte bara under en vecka utan som en modell för att öka 
och bredda arbetsträningsmöjligheterna.           

Ett pärlband av olika insatser och metoder                                                                     
Deltagaren kunde välja bland insatserna som erbjöds utan större väntetider och alla 
insatser hade tydligt målfokus mot egen försörjning. 

Nyttan med mobiliseringskurserna kunde handla om att komma ur isolation, få 
vardagsrutiner, större delaktighet, nya kontakter, stärkande personlig utveckling samt 
ökad aktivitet och kreativitet. Studiebesöken ”sådde ett frö” hos många deltagare att 
åtminstone testa arbetsträning.                  

MI-samtalspaketet, med tre till fem individuella samtal, hjälpte några deltagare att 
komma vidare även om det från början kunde kännas omöjligt. Nyckeln till framgång låg i 
det professionella, exklusiva fokus, som den ”personliga motivationstränaren” (jämförbar 
med PT, personlig tränare) ägnade åt deltagaren.  

Vid nätverkssamtalen var deltagaren huvudpersonen i stället för tjänstemännen/vård-
personalen. Deltagarens frågor styrde istället för regelverket. Nätverksamtalet ökade 
känslan av egen makt och skapade trygghet hos deltagaren samt anhöriga genom att till 
exempel ge svar angående alternativen och deras konsekvenser. Alla på mötet fick sam-
ma information och hörde resonemangen, vilket även underlättade de fortsatta 
kontakterna och hanteringen för tjänstemännen/vården. 

Erfarenheter och utmaningar                
Arbetet i Lotsteamet var sårbart när t ex en vakans uppstod hos en medlemsorganisation 
med enbart en representant i Lotsteamet.  Då kunde inte heltäckande historik om delta-
garna tas fram direkt vilket orsakade fördröjning.  

En utmaning var att försöka bredda arbetsträningsmöjligheterna till fler branscher och 
erbjuda större variation med yrkesområden, bland annat inom kontor/administration och 
it/web. Detta gick inte att lösa då VärNas upphandling landade på tre företag inom sina 
branscher och med sina yrken. De företag som ville göra en social insats, hade samma 
situation och fler företag hittades inte. 
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Att leda nätverkssamtalen kräver speciell kompetens, som inte upplevdes helt lätt av 
MIA-VärNa-medarbetarna. MIA-VärNa hade en utbildad nätverkssamtalsledare i Lots-
teamet, som höll i ett par utbildningar i nätverksmetoden.  

Från början upplevdes uppdraget att rapportera avvikelser, brister i samverkan som 
besvärande av Lotsteamet. Det var som att klaga/skvallra på sina kollegor. Upplevelsen 
ändrades när teamet bytte fokus och utgick från konsekvenser för målgruppen.  

Försöksverksamhet               
Flera försök genomfördes för att utveckla metoder, insatser och arbetssätt som sedan 
utvärderades. Bland annat MI-samtalspaket, Fördjupade kartläggningar och SE-grupp för 
yngre. Under 2020 handlade försöket ökat deltagarinflytande då den presumtive 
deltagaren erbjöds möjlighet att delta i Lotsteamsmötet där intresseanmälan behandlas.   

Erfarenhetsutbyte mellan delprojekten samt mellan styrgrupp och projektteamet m fl                                          
De tillfällen då erfarenheter byttes med andra delprojekt gav mersmak. Att till exempel 
träffa och få höra hur de andra projekten arbetade med sina myndighetsgemensamma 
plattformar gav många idéer om hur arbetet kunde förbättras. När MIA-VärNa blev 
intervjuade av t ex MIA-Södertälje om hur Lotsteamet arbetade gav det en extra 
reflektionsmöjlighet. Än fler utbyten skulle varit värdefulla.  
 

Lotsteamet erbjöd möjlighet för representanter i styrgruppen, beredningsgruppen och 
VärNas styrelse att besöka ett Lotsteamsmöte för att se hur man arbetade. De få besök 
som genomfördes var lyckade. Frågan är om inte det vore bra att ett sådant besök vore 
obligatoriskt, åtminstone för ledamöter i styrgrupp och beredningsgrupp för att öka 
förutsättningarna för implementering. En idé för att öka lärandet är att inbjuda olika 
professioner till VärNa så att de kan berätta hur de arbetar och att Lotsteamet kan svara 
på deras frågor och informera om projektet.  
 

Implementering                     
MIA-VärNa hade under första halvåret 2019 kommit relativt långt med förberedelserna 
tillsammans med styrgruppen och medarbetarna angående implementering av det 
myndighetsgemensamma teamet till ordinarie verksamhet när MIA-projektet skulle sluta i 
maj 2020. VärNa hade till exempel beslutat att anställa en implementeringskoordinator 
och rekryteringen hade startat.  
 

Förberedelserna pågick fram till dess att ett beslut togs om att VärNa anslöt sig till den 
gemensamma förlängningsansökan om fortsatt MIA-projekt tillsammans med de andra 
samordningsförbunden.  
 

Coronapandemin 
De sista månaderna av projekttiden tvingades MIA-VärNa tänka om på grund av 
Coronapandemin och pröva nya sätt att kommunicera med deltagarna, samarbets-
partners och med varandra. Det gick bättre än förväntat för det mesta, men de digitala 
mötena kunde inte ersätta alla fysiska kontakter. En del deltagare hade inte tillgång till 
eller kunskaper om hur ett möte på Skype, Teams eller Zoom gick till. Men då fanns ju 
istället telefon eller möjlighet att ha mötet utomhus. Det fanns också utmaningar med 
deltagare som isolerade sig hemma på grund av rädsla eller att de tillhörde en riskgrupp. 
Resorna till och från insatser och möten med kollektivtrafik var en oroskälla. 
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Coronapandemin och de rekommenderade restriktionerna gjorde att arbetet försvårades 
jämfört med det normala. De flesta föredrog fysiska möten t ex vid inskrivning och avslut 
av en deltagare. Det är därför bra att deltagare kunde överföras till MIA-VärNa-Vidare. 
Förhoppningsvis ger det bättre förutsättningar till bra resultat och överlämningar.  
 

Medlemsorganisationernas olika förhållningssätt till distansarbete och möten med 
kunder skiljde sig åt. Alla medarbetare hade inte tillgång till digitala mötesfora p g a 
brandväggar och policyn hos hemmaorganisationen. Därför genomfördes VärNas korta 
morgonmöten per telefon varje morgon sedan stängningen av VärNa-kontoret i mars. 
Arbetet som brukade göras på VärNa sköttes mestadels på distans. En lärdom var att man 
kan använda sig av digitala möten oftare framöver och spara tid.  
 
 

Vad har lärdomarna från MIA-VärNa och resultaten lett fram till? 
Många av erfarenheterna och lärdomarna från MIA-VärNas arbete med att utveckla 
samverkan genom det myndighetsgemensamma Lotsteamet utgjorde grunden för 
Samordningsförbundet VärNas nya projektorganisation samt kan bidra till andra 
kommande VärNa-projekt. 
 

Avvikelser                
MIA-projektets mål var ”Genom att skapa samordning inom och mellan myndigheter/ 
organisationer ska orsaker till ineffektivitet och stuprörstänk identifieras samtidigt som 
strukturella brister som uppstår i samverkan synliggörs.” MIA-VärNa identifierade ett 
20-tal avvikelser som rapporterades vidare till MIA-projektet centralt och till den lokala 
styrgruppen. Tyvärr ledde de rapporterade avvikelserna inte till åtgärder i tillräcklig 
omfattning. Här behövs en annan grad av agerande från alla inblandade, inklusive MIA-
VärNa. Bland annat skulle det behövts uppföljningar av projektledaren i MIA-VärNa och 
bättre systematik med mottagare o s v. Avvikelsen kunde handla om bemötande, regler/ 
rutiner, system, samarbete, kompetens/mandat, resurser och övrigt.  
 
Några exempel: 

Avsåg Orsak  Vad gjorde MIA-VärNa 
utöver en rapport 

Förslag till lösning 

System 
Regler 

Deltagare med sjukpenning 
kunde inte arbetsträna hos 
extern arbetsgivare p g a att 
sakförsäkringar då saknas. 

Kontakter med 
Försäkringskassan, som 
väckt frågan hos 
Kammarkollegiet och 
väntar på beslut sedan 
flera år. 

Påskynda beslut. Lös 
sakförsäkringsskyddet 
för dem med sjukpenn-
ing i väntan på beslut. 
Kanske kunde Samord-
ningsförbunden teckna 
en sakförsäkring. 

System När MIA-VärNas arbets-
träningsinsats avslutades 
kunde endast de som hade 
ekonomiskt bistånd få 
fortsatt planering och 
insatser som kommunen 
upphandlat. För dem utan 
ekonomiskt bistånd var det 
inte möjligt. 

Påstötning utan effekt. 
Beslutet gällde båda 
kommunerna. 

Utöka målgruppen för 
arbetsmarknadsinsatser. 
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Rutiner 
Resurser 
Samarbete   
Övrigt 

 

 

Problem att få stöd av 
boendestödjare för 
deltagare som behövde 
hjälp att komma iväg till en 
insats. Det blev omöjligt att   
t ex arbetsträna. Beslut om 
boendestöd verkade utgå 
från diagnoser oftare än 
behov. 

Nya läkarintyg 
behövdes från 
psykiatrin. Efter det 
flerpartsmöten med 
deltagare, kurator, 
boendestödjare och 
MIA-kontakt. 

Se över boendestödets 
arbetsuppgifter/rutiner 
och resurserna vid 
behov. 

Samarbete 
Regler 
Rutiner 
Kompetens 

Skyddad identitet. MIA-
VärNa fick inte tillgång till 
information trots samtycke. 

Information begärdes 
med stöd av särskilt 
samtycke från 
deltagaren, utan 
resultat. 

Se över regler vid 
behov. Se över rutiner. 
Informera och 
kompetensutveckla 
medarbetare vid behov. 

System Personer med beroende-
problematik med nyligen 
avslutad behandling kunde 
inte börja en arbets-
marknadsinsats.  

Samtal räckte inte. Det 
skulle behövts stöd för 
meningsfull vardag och 
rutiner för att behålla 
nykterhet. 

Erbjud någon form av 
sysselsättning för 
personer med 
beroendeproblematik. 

 

System MIA-projektet följdes upp i 
Aventus och SUS*. I dessa 
system saknas försörjnings-
alternativet: försörjs av 
närstående. Dessa 
personers stegförflyttning 
gick inte att följa p g a 
bristen. 

Anmälts till MIAs 
projektsamordnings-
grupp och SUS*-
ansvariga. 
 

*SUS=Sektorövergripande 
system för uppföljning av 
samverkan och finansiell 
samordning inom rehabili-
teringsområdet 

Komplettera försörj-
ningsalternativen med 
försörjs av närstående. 
 

 
  

Ändringar i projektplan och budget                                            
I avtalet med arrangören för mobiliseringskurserna fanns en klausul om möjlighet att 
utöka antalet kurser med en kurs varje år vid behov. Klausulen utnyttjades både 2019 och 
2020 med budgetändring som följd. Att kunna starta mobiliseringskurser med jämna 
mellanrum gav ett bra första steg för deltagare som inte var redo för t ex arbetsträning. 

Försöket med två nya tjänster för mobila SE-handledare föranledde en budgetändring. 
Samma sak gjordes när en tjänst med deltidsadministratör återinfördes. Personal-
rörligheten gjorde att vi hade vissa medarbetarvakanser. I vissa fall tog rekryteringen 
längre tid än planerat. Vakanserna och förseningarna vid nyrekrytering påverkade 
budgeten. 

 

Deltagande aktörer i projektet        
Samarbetspartner               
MIA-VärNa blev ett välkänt projekt med många samarbetspartner. Se vilka i slutet av 
rapporten. 

Styrgruppen                                                                    
I styrgruppen ingick representanter för samtliga VärNas medlemsorganisationer, VärNas 
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förbundschef och MIA-VärNas projektledare samt HE-projektledaren. Styrgruppens roll 
var att fatta strategiska beslut så att projektet styrts mot uppsatta mål och förväntade 
resultat. Beslutet att ha en gemensam styrgrupp med gemensamma möten för MIA-
VärNa och VärNas projekt Hälsofrämjande Etablering (HE) lät som en god idé för att 
rationalisera arbetet och dra nytta och lärdomar över projektgränserna. Det visade sig 
dock senare bidra till att MIA-VärNa fick splittrad uppmärksamhet från styrgruppen. 
Styrgruppens arbete påverkades också av att flera representanter slutade och nya 
började, vilket i sig är förståeligt, men försvårade arbetet.                       

Styrgruppens engagemang var extra värdefull vid planeringen av implementeringen, som 
skulle skett efter maj 2020. Implementeringsplanen pausades i och med att VärNa 
bestämde sig att delta i MIA-Vidare-projektet tillsammans de andra samordningsför-
bunden.   
                                                                                 

MIA-VärNas projektgrupp                
Lotsteamet utgjorde projektgruppen. Som mest var det tretton medarbetare inklusive 
projektledaren i projektgruppen. Medarbetarna kom från Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassan, Nacka kommun, Värmdö kommun, Personligt Ombud för Nacka och Värmdö 
samt WeMind Nacka och Samordningsförbundet VärNa. Under projektperioden hade 
teamet några vakanser när ersättare/nya medarbetare söktes.       

Arbetet i projektgruppen var oerhört lärorikt och fungerade som bäst när medarbetarna 
blivit varma i kläderna och lärt känna varandra samt var fulltaliga. Den röda tråden var att 
utveckla samverkan samt att skapa en lärande kultur inom MIA-VärNa. Avgörande för de 
goda resultaten var teamets lyhörda samverkan, förtroende och tillit över myndighets-
gränserna, stort engagemang, fast målfokus, gott samarbete, respekt för varandras 
kompetenser samt prestigelöshet.  

 
Uppföljning och utvärdering                   
Uppföljning, avstämningar och synpunkter                                     
MIA-VärNa följde kontinuerligt upp resultaten vid Lotsteamets möten en gång i mån-
aden. Deltagarna registrerades i Aventus och SUS. Projektet använde indikatorenkäter 
från MIA-projektet och NNS. Löpande avstämningar gjordes vid besöken hos arbets-
träningsföretagen, kursarrangör och med deltagarna. MIA-VärNa samlade också 
synpunkter från bl a handläggare och deltagare i en MIA-VärNa-bok.  

 

Ett par citat ur boken: 
”MIA för mig är att tillsammans laga både möbler & människor.”  

”MIA-projektet ger människor ett nytt hopp! Att personer som själva trodde att de aldrig någonsin 
kommer att få en anställning, men fått det via MIA – är så himla fascinerande!” 

 
Teamarbetet – Hållbar kvalitet 
För att utveckla teamets arbete inom alla målområden och öka den professionella 
effektiviteten arbetade projektteamet med skapande av hållbar kvalitet som begrepp. 
Det viktiga var att tillsammans skapa balans mellan det ständigt pågående deltagar-
arbetet och de övriga organisatoriska samt strukturella utmaningarna utan att tappa 
välbefinnandet och engagemanget på vägen.                                                                                                              
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Arbetet började hösten 2018 med att tydliggöra alla mål och förväntade effekter samt 
diskussioner om hur vi skulle nå dem. Man såg över arbetssätt, mötesformer, rutiner och 
dokumentation. Löpande uppföljningar gjordes av teamet om hur resultaten och 
verksamheten i MIA-VärNa och hos de upphandlade insatserna utvecklades. 
Projektteamet hämtade kraft genom att uppmärksamma framsteg och firade 
framgångar. Det ständigt pågående utvecklingsarbetet både tillsammans med hela 
teamet och individuellt med projektledaren gav goda resultat.   
             

Stoltheten över det gemensamma MIA-VärNa-projektet ökade markant när man fick ett 
gemensamt verktyg för bättre helhetsförståelse, skapade struktur och blev ett mer 
sammansvetsat team. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Projektledaren genomförde individuella uppföljnings- och utvecklingssamtal (Walk 
&Talk) med samtliga teammedarbetare flera gånger varje termin. Syftet var att stämma 
av balansen mellan medarbetarens individuella välbefinnande och den professionella 
effektiviteten samt diskutera behov och förslag till förändring. 

Övriga fora för uppföljning                    
En gång per år deltog medarbetarna i en summerings- och planeringskonferens för att 
reflektera tillsammans över det som gjorts, dra lärdomar och sätta upp riktlinjerna för 
MIA-VärNas kommande år. Några gånger per år träffade Lotsteamet förbundschefen för 
en avstämning och för att diskutera någon aktuell fråga. 

När den första projektledaren slutade hade den nya projektledaren för MIA-VärNa täta 
givande avstämningsmöten med förbundschefen den första terminen hösten 2018 för 
att komma in i arbetet. Därefter skedde avstämningarna vid behov. 
 

Extern utvärdering 
Apel ABs utvärdering                         
Till sin hjälp hade VärNa, styrgruppen och projektledaren en extern utvärderare, Apel AB. 
Företaget hade i uppdrag att genomföra MIA-VärNas egen effekt- och processutvärde-
ring. Uppdraget startade med framtagning av så kallad projektlogik som gav verktyg för 
styrning och ledning av projektet. Efter det gjordes en nulägesanalys för att ”ta tempe-

HÅLLBAR KVALITET 
IMPLEMENTERING 

 
MYNDIGHETSGEMENSAMT TEAM 

 

BALANS 

MIA-VärNa    

STOLT 
VÄLBEFINNANDE 

TEAM 
DELTAGARE 

PROFESSIONELL 
EFFEKTIVITET 

ORGANISATION 
& STRUKTUR 
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raturen” på projektorganisationen och samla ihop en översiktlig bild av hur projektets 
centrala utgångspunkter och utmaningar uppfattades av nyckelpersoner i projektorga-
nisationen. Nästa steg var en studie av Lotsteamet som funktion. Syftet var att få en bild 
av hur lotsteamet utvecklades. Fokus i studien låg på teamets operativa arbete – dels det 
interna arbetet med metodutvecklingen, dels interaktionen med berörda verksamheter i 
teammedarbetarnas respektive organisationer. Även frågor om verksamheten som skulle 
permanentas efter MIA-projektets slut.  
 

I nästa steg gav Apel workshopstöd till styrgruppen, projektgruppen samt VärNa för att 
synliggöra vad som skulle krävas för att implementera ett myndighetsgemensamt team 
som en permanent funktion inom VärNa. Med de kunskaper och erfarenheter som 
vunnits så långt i projektet, fanns en samsyn kring att ett gemensamt team med fokus på 
förrehabiliterande insatser som tydligt svarade mot behov hos de samverkande parterna. 
Men att mycket återstod att konkretisera och ta ställning till.  
 

Det sista steget var en framåtsyftande nulägesanalys för att ge viktig input till det 
kommande implementeringsarbetet inom ramen för MIA-VärNa-Vidare. Bland annat 
framkom det att merparten av cheferna och handläggarna hade en god eller mycket god 
bild av vad Lotsteamet kunde erbjuda. De flesta handläggarna ansåg att rutinerna för 
anvisning fungerade mycket bra och att det var lätt att få kontakt med Lotsteamet när de 
hade behov av det. Arbetet som handläggare hade underlättats genom möjligheten att 
anvisa till Lotsteamet. Flera verksamheter hade fått bättre förutsättningar att fortsätta 
arbetet med sina kunder efter att de deltagit i MIA-VärNa. Lotsteamets verksamhet hade i 
vissa verksamheter bidragit till ett ökat intresse för samverkan. De flesta cheferna hade 
god kunskap om lotsteamets verksamhet och såg möjligheter att permanenta funktionen. 
 

Förbättringsområden som framkom var:  
o Öka interaktionen mellan lotsteamet och verksamheterna. 
o Öka kunskaperna om förrehabiliterande arbete i organisationerna. 
o Tillhandahålla fler arbetsträningsplatser. 

 

Apel ABs uppdrag avslutades med en summeringsrapport i september 2020. 
 

Brukarrevision 
Under 2019 genomfördes en brukarrevision av Riksförbundet för Social- och mental-
hälsa, RSMH. Revisionen skedde genom intervjuer med MIA-VärNas deltagare. Revi-
sionen gav möjlighet till att fånga synpunkter från deltagarna och konkreta förbätt-
ringsförslag angående information, framförhållning, utveckling av insatser samt kanal för 
klagomål, önskemål och synpunkter.  
 

En sammanfattning av förslagen: 
Ø Bättre information om MIA till deltagare innan deltagande i MIA projektet. Bättre 

information till deltagare efter de börjat i MIA. Skicka ut info om möten och tid 
två-tre dagar innan. Förbättra information om framtiden. Individanpassa mer för 
olika deltagare. Förbered deltagare för avslut i god tid. 

Ø Ge möjlighet till fördjupning i kurser för de som behöver mer tid. Ta fram en 
skriftlig arbetsbeskrivning på aktiviteten. Låt promenader och ökad fysisk aktivitet 
ingå i aktiviteterna och inte bara teoretiska föreläsningar. Ge möjlighet att träffa 
terapeut som talar om trauman enskilt. 
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Ø Bra om deltagare vet var de ska vända sig med klagomål, önskemål och 
synpunkter både skriftligt och muntligt.  

 

Revisorernas tolkning av intervjuerna var att MIA-VärNa fyllde en viktig funktion för 
målgruppen. Rapporten gicks igenom med RSMH och diskuterades i teamet. De flesta 
förslagen kunde åtgärdas. 
 

Ett par deltagarcitat från Brukarrevisionen: 
”Jag trodde inte det skulle bli så bra som det har blivit. Och ärligt talat så är det något som jag inte 
har varit med om förut. Här får man stöd med vilka frågeställningar man kan ta upp. Här får man 
stöd med frågor som jag kanske borde ha ställt mig själv tidigare men inte gjort. Tidigare har jag 

kanske inte lärt min läxa men det är mycket bättre här i alla fall. Här har de varit mjuka. ” 
 

”Jag har blivit bättre på rutiner, schemaläggning och känner att jag styr min vardag på ett bättre 
sätt nu. Jag har börjat bli vuxen.” 

 

SCB  
följde upp med enkät till samtliga MIA-deltagarna sex månader efter att de avslutats i 
projektet. På grund av låg svarsfrekvens avbröts uppföljningen efter ca två år. 

 
 
 

Utmaningar och förutsättningar 
Att utveckla samverkan kräver aktivt deltagande av alla medverkande 
medlemsorganisationer och inblandade personer                                                                          
Det fanns en konflikt mellan våra siffermål och utvecklingsmål. MIA-VärNa var duktiga 
med deltagararbetet och hade mest fokus på siffermålen. Detta minskade kraften i att 
utveckla samverkan till exempel genom aktivare avvikelserapportering och reflektioner. 
Även VärNas medlemsorganisationer hade störst fokus på siffermålen och följde upp 
antalet deltagare, som anvisats från dem, vad de avslutats till o s v tertialvis.                                                                                                                      
På vissa håll sågs MIA bara som avlastning för den egna organisationen. Det behövs fokus 
och större engagemang för att få till lärandet hos respektive medlemsorganisation, så att 
projekten ger långsiktiga effekter och projektkarusellen kan dämpas ner till förmån för 
hållbara lösningar i de ordinarie verksamheterna.                  

Det var svårt att få medarbetare från vården/Region Stockholm till Lotsteamet. Frågan 
löstes genom att ”köpa” en kuratorsmedverkan på 5 procent av en heltidstjänst från en 
av de verksamheter som Region Stockholm upphandlat. 

Det var sårbart när det saknades medarbetare på Lotsteamsmötet från en medlemsorga-
nisation som bara hade en medarbetare. ”Nackamodellen” med två medarbetare på 
halvtid fungerade bra. Modellen bidrog också till ökade kontaktytor och utbyte med 
kollegor i hemmaorganisationen på ett naturligt sätt. 

 

Det tar tid att skapa förtroende samt upplevelse av nytta och mervärde för 
att öka chanserna att implementera                                                                     
De ökade informationsinsatserna och de goda resultaten för MIA-VärNa var betydelse-
fulla för kännedomen hos alla medlemsorganisationer. Projektet erbjöd medverkan till 
olika enheter och verksamheter som arbetade med samma målgrupper. 



MIA-VärNa                                     September 2020            
                            

 sida 24  

Samverkan med Nätverket för Rehabiliteringskoordinatorer var betydelsefullt för att öka 
kännedomen inom vården. Dessa och andra löpande informationsinsatser hos vårdens 
aktörer ökade så småningom antalet anmälningar från vårdsektorn. 
 

Utvecklingsmålen och de förväntade effekterna av projektet behöver vara tydligare 
formulerade. Exempel: MIA-projektet skulle bidra till att samordningsförbunden skulle bli 
en naturlig aktör inom arbetsmarknadspolitiken i Stockholmsregionen. Det skulle behövts 
en gemensam bild om vad detta innebär, vilka åtgärder som skulle vidtas och vilka som 
ska jobba med frågan och om/hur delprojekten skulle stödja det arbetet i så fall. 
 

Kommunikation är A och O 
Mer kommunikation behövs. Deltagarna behöver bättre information om projektet innan 
de anmäler sig och under hela projektet om de olika stegen. Extra mycket kommunikation 
behövs i god tid innan projektets slut för att minska oron. Vid överlämningarna till 
ordinarie verksamhet behövs tid för kommunikation och bra slutdokumentation.  
 

Att projektmedarbetarna är kontinuerligt aktiva kommunikatörer hos sina ordinarie 
arbetsgivare och träffar kollegor är effektfullt och underlättar skapandet av tillit.                                    
 

För att öka chanserna för implementering behövs en kommunikationsplan om vad som 
ska göras, vilka ingår i målgruppen som behöver påverkas, rollfördelning o s v.  
  
Förutsättningar och arbetsmiljö 
Ambitioner, delaktighet, lokaler, IT-lösningar, uppföljning 
VärNa hade god ambition att skapa bra förutsättningar för sitt första projekt. Alla 
projektmedarbetare och VärNa-personal deltog en gång i månaden i ett gemensamt 
möte för information och uppföljning av till exempel arbetsmiljön. Alla medarbetare 
inbjöds också varje år till en gemensam våravslutning och samling i samband med VärNas 
Öppna Hus i december. Förbundschefen engagerade sig i projektet och deltog aktivt i 
projektmöten ett par gånger per termin.  
 

I samband med byte till nya, större lokaler hade alla medarbetare möjlighet att komma 
med idéer om hur lokalerna skulle utrustas och användas bäst.  
 

Viss stress fanns i hela MIA-projektet på grund av fokus på deltagarantal. MIA-VärNa-
medarbetarna kände sig stressade främst på grund av det höga deltagarantalsmålet och 
att inte hinna med allt annat. Ett annat stressmoment var att medarbetarnas hemma-
myndigheter har olika IT-system och brandväggar samt att sekretess- och GDPR-reglerna 
tillämpas olika.  
 

Förutsättningarna skulle ha blivit ännu bättre om alla projektmedarbetarna hade haft 
VärNas kontor som sin arbetsplats. Då skulle det dagliga lärandet mellan medarbetarna 
och möjligheterna att lösa frågor snabbt tillsammans ökat. 

I och med att VärNas projektverksamhet vuxit finns det behov av att följa upp projekt-
verksamheten och kartlägga projektmedarbetarnas förutsättningar för professionell 
effektivitet, arbetsförutsättningar och arbetsmiljön med t ex en projektmedarbetarun-
dersökning.  

Projektledarbyte                        
Att byta projektledare som kom ”utifrån” och inte var känd hos medlemsorganisa-
tionerna bidrog till behov av nystart mitt under projektet. Viss historielöshet gav nya 
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möjligheter men var även en utmaning p g a bristfällig dokumentation. Att ha en 
projektledare utan branschkompetens hade både för- och nackdelar. Projektledaren 
kunde fråga ”Varför gör vi på detta viset” utan att någon behövde känna sig ifrågasatt. 
Det öppnade för givande diskussioner och ledde ofta till nya sätt att pröva sig fram. 
Projektmedarbetarna fick vara experter utan pekpinnar från projektledaren. Detta 
skapade ett förtroendefullt samarbete. En nackdel var att projektledaren saknade nät-
verk utanför projektet, som skulle varit nyttig samt underlättat arbetet med avvikelser.                                                                                                                                

Administration                         
Ett ESF-projekt innebär mycket administration. Förhoppningsvis kan hanteringen av 
deltagarnas närvarorapporter, medarbetarnas arbetstidsredovisning m m moderniseras 
för att effektivisera projektadministrationen. Administratör var en viktig funktion i ett 
ESF-projekt. 

Ekonomiskt resultat             
MIA-VärNas budgetutfall och resultat finns i bilagan till denna slutrapport. 
 

Slutsatser                                 
I avslutningssamtalen med medarbetarna framkom samstämmigt att projektgruppen      
är stolta över MIA-VärNa-projektet och de resultat och erfarenheter som man fått 
tillsammans! MIA-VärNa blev ett samverkansnav för förrehabilitering för VärNas 
medlemsorganisationer under projekttiden. MIA-VärNas framgångar byggdes av:  

Fungerande, effektiv myndighetsgemensam samverkan och samordning genom 
Lotsteamet. En egen kontaktperson för varje deltagare. Deltagar- och målfokus. 
En kedja av insatser/metoder med mobiliseringskurser, satsning på arbetsträning, 
Supported Employment i grupp och enskilt, mobila SE-handledare, MI-samtals-
paket. Multikompetenta, lösningsfokuserade medarbetare med förståelse för 
varandras perspektiv. Förmåga att metodiskt identifiera och undanröja hinder 
samt att göra professionella bedömningar utifrån deltagarens behov och förut-
sättningar. Högklassigt bemötande. Kontinuerliga avstämningar, uppföljningar 
och reflektioner i teamet samt individuellt med projektledaren vilka ledde till 
justeringar i projektet.                                                               

Det som, med facit i hand, skulle gjorts annorlunda är att satsa än mer tid och kraft åt 
kritiska reflektioner och summering av lärdomar. Projektet skulle ha utvecklat det löp-
ande arbetet med avvikelser samt kommunicerat än mer med kollegorna och cheferna i 
hemmaorganisationerna. MIA-VärNa borde också ha tagit sig tid för systematiskt sam-
lärande i form av framgångsanalyser och benchmarking med de andra MIA-delprojekten.  

På organisations- och verksamhetsnivån finns det arbete kvar att göra. På system- och 
strukturnivån har arbetet knappt börjat. Då är det bra att MIA-projektet fortsätter som 
MIA-Vidare. Projektets erfarenheter och lärdomar kan tas om hand i MIA-VärNa-Vidare 
och en del av dem har redan kommit till nytta i skapandet av VärNas nya projektorgani-
sation. En stor utmaning kommer att vara att om det inte finns arbetsgivare som erbjuder 
arbetsträningsplatser och vill inkludera samordningsförbundens målgrupper hjälper det 
inte att vi rustar deltagare. Det behövs resurser för båda sidor. 
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Förändringstempot i samhället, de ständiga omorganisationerna, hög arbetsbelastning 
och personalrörligheten ställer stora krav på korrekt och tillgänglig information. Att få 
kontakt med tjänstemän/vårdpersonal för att få samlad information i en fråga där flera 
organisationer behöver samverka är en stor tidstjuv för verksamheterna samt en 
frustrationskälla för alla inblandade.  

Det behövs generellt bättre kommunikation, tätare kontakter och fler nätverk för att 
upprätthålla kvalitén och rättssäkerheten i hantering av målgruppens ärenden.  

Trots de olika åtgärderna för att minska resultatskillnaderna återstår det fortfarande 
mycket arbete för en jämställd arbetsmarknad och lika möjligheter till egen försörjning 
mellan könen.  
 

Förslag                           
För att kommande projekt ska lyckas ännu bättre föreslår MIA-VärNa vissa åtgärder: 

1. MIA-VärNas arbete och resultat visar att det behövs liknande förrehabiliterande 
insatser som ökar anställningsbarheten i ordinarie verksamheter. Det behövs 
också ”låg tröskel”-aktiviteter.  
 

2. Satsa på arbetsträning och SE samt lås inte omfattningen i förväg för insatsen för 
en deltagare. MIA-VärNa tror att orsakerna till varför så många personer kom till 
arbete eller studier hänger ihop med att fler deltagare fick arbetsträning i större 
omfattning än hos de andra delprojekten samt att Supported Employment 
användes. Även den totala tiden i projektet, i timmar räknat, var större i MIA-
VärNa – en framtidsinvestering som gav återbäring. 
 

3. För att deltagarna ska åstadkomma en hållbar långsiktig lösning för sin försörjning 
behöver uppföljningar efter projektet göras med deltagarna. Det räcker inte med 
en SCB-enkät sex månader efter att deltagaren avslutades. Det kan behövas 
ytterligare stöd. Ju längre tid en deltagare klarar av och fortsätter behålla och 
utveckla sina förutsättningar på reguljär arbetsmarknad desto bättre blir den 
samhällsekonomiska potentialen. Det blir direkt eller på sikt minskade kostnader 
för offentlig försörjning, handläggning, vård och omsorg samt ökade skattein-
täkter. Stort värde för deltagaren och de närstående är också det ökade själv-
förtroendet och välbefinnandet samt att kunna tillföra samhället mer än tidigare. 
 

4. Rapporterade avvikelser har inte lett till åtgärder i tillräcklig omfattning varken 
lokalt eller centralt. Här behövs det en annan grad av agerande från alla 
inblandade parter med tydliga uppdrag, ett system för avvikelsehantering med 
rollfördelning, uppföljningsplan och återrapportering. Det behövs mottagare med 
tydligt mandat hos varje medlemsorganisation. Varje avvikelse behöver 
kompletteras med motivering varför åtgärd behövs. Anlita forskare som gör 
socioekonomiska kalkyler för att påvisa nyttan med åtgärder och varför 
förändring behövs för politiker och beslutsfattare. Skapa systematiserat arbete 
med avvikelser i hela projektmaskineriet med uppföljning och återrapporteringar.  

 

5. Arbetet skulle fungera ännu bättre om medlemsorganisationernas olika IT-system 
skulle fungera för alla på VärNas-kontor eller helst ha ett system. Mycket tid skulle 
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sparas och frustration skulle då kunna undvikas. Det skulle ge tid och kraft att age-
ra mer och påverka i de respektive organisationerna.      

 

6. Ge representanterna mandat i VärNas nya Myndighetsgemensamma team, MGT, 
att fatta beslut angående enklare avvikelser löpande och vid behov ändra fattade 
beslut samt att arbeta med implementeringsuppdraget i sina respektive 
organisationer.  

7. Ha ersättare till den ordinarie representanten i VärNas Myndighetsgemensamma 
team så att alla medlemsorganisationers kompetens och system finns till hands 
när en ny intresseanmälan behandlas för att undvika dröjsmål. 
 

8. Sträva efter ökad kontinuitet i alla grupperingar för att öka förutsättningarna för 
mer långtgående hållbara lösningar att förbättra målgruppernas möjligheter att 
kunna försörja sig själva och få bort systembrister och regelkrockar. 

9. Eftersträva breddning av arbetsträningsplatser inom fler branscher och yrken vid 
kommande upphandlingar. 

 

10. Klargör arbetet med de organisatoriska- och strukturella målen så att det arbetet 
blir tydligare. Vilka som ansvarar för vad och vad som ska göras, när och hur. Följ 
upp och redovisa löpande resultaten.  

 

11. Inför tvingande prioritering av samverkansarbetet och sätt årliga mål för arbetet i 
verksamhetsplanerna och regleringsbreven. Prioriteringarna i den egna 
kärnverksamheten har en tendens att äta upp resurserna för samverkansarbetet. 
Mandat, värderingar och kultur får inte bidra till att deltagarna skickas snabbt 
vidare till någon annan instans och avslutas för att gagna det egna målet om t ex 
snabbare handläggningstid. 

12. Medlemsorganisationerna behöver ett tydligare engagemang och större intresse 
och nyfikenhet för vad som framkommer i projekten. Följ upp löpande med 
personalen som arbetar i projekten. 
 

13. Önskvärt vore en ersättningsreform, där de olika ersättningarna med sjukpenning, 
ekonomiskt bistånd o s v hängde ihop för att komma ifrån hinder, regelkrockar 
och låsningar för målgruppen. Det skulle spara tid och pengar samt minska 
stressen och ohälsan. Tänk om ”Lex MIA” kom att användas när samverkan inte 
fungerat. Och att det fanns en gemensam digital plattform med all fakta som 
gällde för målgruppen både för de i målgruppen och inom professionerna. Då 
skulle kompetens- och samverkansutmaningar hos klaras av bättre. Alla med 
frågor skulle kunna vända sig till ett ställe, en gemensam samordningsrådgivning 
(jämför med 1177.se). De mer komplicerade frågorna skulle besvaras av erfarna 
rådgivare och samordningsexperter. Självklart skulle brister och hinder 
dokumenteras för att få bort dem. 
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BILAGA 
 

Ekonomiskt utfall för MIA-VärNa 
 

Delprojekt MIA-VärNa Budget totalt Utfall kr Andel av  Andel av 
Genomförandefas 

 
Apr 2017-     
Aug 2020 

budget samtliga 
kostnader 

Personalkostnader 12 705 554 11 103 293 87% 65% 
Indirekta kostnader (15 % ) 1 905 833 1 665 494 87% 10% 
Lokaler 100 000 21 661 22% 0,1% 
Aktiviteter till deltagare/ 
Mobiliseringskurser 1 800 000 1 638 000 91% 10% 
Aktiviteter till deltagare/ 
Arbetsträningsplatser 3 308 737 2 780 760 84% 16% 
Intäkter lönebidrag  -57 757 -57 757 100% -0,3% 
Total omsättning 19 762 367 17 151 451 87% 100% 

     
Varav ESF-medel 11 801 197 9 410 476  80% 55% 
Varav VärNa-medel 7 961 170 7 740 975  97% 45% 
 Total 19 762 367 17 151 451 87% 100% 

     
MIA-VärNa finansierades av ESF med Samordningsförbundet VärNa som medfinansiär.  
Utfallet blev 17 151 451 kronor vilket motsvarar 87 % av delprojektets totalbudget för hela  
projektperioden. Att utfallet blev lägre än budgeterat beror till största delen på medarbetar- 
vakanser under projekttiden samt att arbetsträning hos de upphandlade arbetsträningsföretagen  
kom i gång först under sommaren 2018. 
 

Kostnaden blev 9 410 476 kronor för ESFs del, vilket motsvarar 55 % av samtliga kostnader. För  
VärNas del kostade MIA-VärNa 7 740 975 kronor, vilket motsvarar 45 %. VärNas totala med- 
finansieringsgrad blev högre än budgeterat p g a att ESF t ex inte täcker hela lönekostnaden. ESFs  
stöd för lönerna utgick från 2016-års lönenivåer och var lågt jämfört med rådande lönenivåer.     
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Ett stort tack till 

Arbetsförmedlingen Y Försäkringskassan Y Nacka kommun Y Värmdö kommun Y Personligt Ombud 
för Nacka och Värmdö Y Region Stockholm Y WeMind Nacka Y Youth and Care Y Hunddagiset Canopus 
Y Stadsmissionen i Stockholm Y MISA AB Y Tollare folkhögskola Y Riksförbundet för mental- och social 

hälsa Y Apel AB Y Norra Redovisningsbyrån Y Samordningsförbundet Östra Södertörn Y MIAs 
projektledning Y MIAs Projektsamordningsgrupp Y Alla MIA-medarbetare Y Kollegorna på VärNa Y 

Europeiska Social Fonden Y Samordningsförbundet VärNa.                                                                          

för allt engagemang och gott samarbete!                                                                                                  
 

MIA-VärNa    
                                  

               Helena Ivanoff 
                                                 projektledare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samordningsförbundet VärNa 
 

Vi tar intryck och ger avtryck! 
Samordnar stöd och undanröjer hinder 

på vägen mot arbete och 
egen försörjning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.finsamvarna.se 
 

 


