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INLEDNING
Samordningsförbundens huvuduppdrag är framförallt att verka för att medborgare ska få stöd
och rehabilitering som ger dem möjligheter till egen försörjning. Samordningsförbunden stödjer
också aktivt insatser som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.
Förbunden verkar genom att finansiera individinriktade insatser som komplement till det
ordinarie arbete som bedrivs av medlemsparterna. Insatserna syftar ofta till att samordna,
utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser för att nå ökad effektivitet.
I propositionen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet angavs att målgruppen
för samordnade rehabiliteringsinsatser ska inkludera personer med psykiska och fysiska besvär
samt personer med sociala och arbetsmarknadsrelaterade behov.
Det länsövergripande projektet MIA, mobilisering inför arbete.
MIA, mobilisering inför arbete, har beviljats medel ur Europeiska socialfonden där sex
samordningsförbund i Stockholms län med tolv medlemskommuner, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Stockholms läns landsting samverkar. Projektet syftar till att utveckla
samordnade insatser från flera myndigheter, inom ramen för den finansiella samordningen, för
att möta individens förutsättningar och behov och beräknas omfatta 2 500 deltagare under
perioden 2017-2020.
Projektets övergripande mål är att bidra till att kvinnor och män, som står långt från
arbetsmarknaden, genom olika stödinsatser kommer närmare arbetsmarknaden. Insatserna
utvecklas i samverkan och alla deltagare får en myndighetsgemensam kartläggning och
planering. Tanken är att deltagarna ska få möjlighet till arbete eller studier utifrån sina egna
förutsättningar. Det kan handla om motiverande kurser, samtalsstöd, bedömning av
aktivitetsförmåga, arbetsträning på sociala företag eller praktik på en arbetsplats.
En del av projektet är att bidra till en sammanhållen syn på samverkan inom regionen så att
förbunden ses som naturliga parter för rehabiliteringsinsatser. Genom att verka inom ett
gemensamt projekt finns det också en ambition att skapa ett ömsesidigt lärande som på ett
effektivt sätt sprider (vetenskapligt beprövade) metoder och utvecklar nya arbetssätt. Projektet
har även som delmål att bidra till en breddad arbetsmarknad genom främjande av ASF
(arbetsintegrerande sociala företag)
Utvecklingsarbetet bedrivs utifrån varje förbunds och medlemskommuns lokala förutsättningar.
Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare och koordinerar därmed projektet för
övriga samordningsförbund.
En följeutvärdering kring utveckling, anpassning och implementering av metoder och arbetssätt
i, och mellan, delprojekt och deltagande samordningsförbund i projekt MIA genomförs löpande
av ASKing.
Kugghjulet
Kopplat till MIA delfinansierar ESF också projektet Kugghjulet (Kunskap, Utveckling, Gemenskap),
som avser att utveckla en regional stödstruktur för utveckling av arbetsintegrerande sociala
företag (ASF) samt att stärka befintliga ASF i sin roll som kvalificerade rehabiliteringsaktörer
genom att främja tillväxten av nya ASF i kommunerna. Det kommer även att skapas
förutsättningar för de sociala företagen att dra nytta av varandras erfarenheter.
Kugghjulet drivs av Famna, som är en branschorganisation för de idéburna aktörerna inom vård,
omsorg och sociala tjänster. Famna har 60 medlemmar, bl.a. sociala företag som t.ex.
Stadsmissionen och Skyddsvärnet.
Grundtanken för samverkan mellan de två projekten är att MIA kommer att representera
myndighetssfärens behov av tjänster, möjligheter för finansiering och önskemål av kompetens
från de sociala företagen. Kugghjulet kommer att bidra i MiA:s utvecklingsarbete och förmedla
kunskap från myndigheterna till de medverkande ASF så att dessa kan möta myndigheternas
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behov samt inkludera denna kunskap i den stödstruktur som kommer att skapas genom
Kugghjulet.
DELPROJEKT SÖDRA ROSLAGEN
Bakgrund
Under slutet av 2014, genomförde Samordningsförbundet södra Roslagen en enklare analys av
behovet av samverkan och samordning inom rehabiliteringsområdet för medborgare inom Täby
och Österåkers kommuner.1 Analysen visade att en prioriterad behovsgrupp var unga vuxna
som varken arbetar eller studerar, med funktionsnedsättning och/eller en komplex situation.
Analysen utmynnade i ett förslag om fördjupat samarbete mellan samordningsförbundets
medlemsaktörer kring behovsgruppen, en myndighetsgemensam plattform - Rådgivande
teamet. Syftet med teamet var att ge råd och hitta rätt aktiviteter/insatser och forma en
sammanhållen plan för deltagaren att närma sig arbetsmarknaden. Insatsen har utvärderats av
Uppsala universitet som presenterar sin slutrapport i juni 2017.
Kartläggning Unga Vuxna som varken arbetar eller studerar
2016, genomförde Samordningsförbundet Södra Roslagen, med stöd av riktade Finsammedel
(beviljade av Försäkringskassan i mars 2016) en kartläggnings- och behovsanalys av gruppen
Unga Vuxna som varken arbetar eller studerar2 och utgör ett underlag till förbundets kommande
insatser i det lokala genomförandeprojektet inom MIA. Kartläggningen omfattade grupperna
unga med aktivitetsersättning, unga i risk för att hamna i aktivitetsersättning samt unga vuxna
som varken arbetar eller studerar i Täby och Österåkers kommuner och syftade till få en
helhetsbild av behov, utveckla individanpassade insatser och möjliggöra att fler personer med
aktivitetsersättning kan ta del av samordningsförbundets insatser. För att fånga upp unga som
finns hos alla aktörer inom förbundets verksamhetsområde, inkluderades även unga sjukskrivna
samt unga inskrivna på Prima vuxenpsykiatri i Täby.
Resultat av kartläggningen
Resultaten från kartläggningen stämmer väl överens med det nationella läget där unga med
aktivitetsersättning, och unga som varken arbetar eller studerar, är prioriterade grupper på
regeringsnivå. Båda dessa grupper befinner sig i situationer som gör att de har svårt att etablera
sig på arbetsmarknaden.
När det gäller de unga som redan har aktivitetsersättning, visar nationell forskning att
samordningsförbundens insatser kan öka deras chanser att närma sig arbetslivet
(Försäkringskassan, 2016). Samtidigt visar både nationella studier, och kartläggningen i
Täby/Österåker, att få personer med aktivitetsersättning får ta del av samordningsförbundets
insatser och att det därför är viktigt att stärka stödet för denna grupp. En viktig del i detta arbete
behöver ske i samverkan mellan Samordningsförbundets olika aktörer.
Kartläggningen ger en uppskattning av hur många unga, i åldrar mellan 16-30, år som ingår i
ovanstående behovsgrupper i Täby och Österåkers kommuner. Vid mättillfället i maj 2016, fanns
det hos Försäkringskassan sammanlagt 368 pågående ärenden med aktivitetsersättning, varav
191 personer var folkbokförda i Täby och 117 i Österåker. Hos Arbetsförmedlingen var det 163
personer från Täby som var öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. I Österåker var
motsvarande siffra 163 personer.
Inom kommunerna har målgrupperna kartlagts vad gäller ekonomiskt bistånd och kommunernas
aktivitetsansvar. I Täby kommun var det vid mättillfället 43 personer som fick ekonomiskt
bistånd.
1 Dahlgren, S. Behovsanalys inom Samordningsförbundet Södra Roslagen. Stockholm:
Samordningsförbundet Södra Roslagen, 2014.
2 Lindblom, J. Lokal kartläggnings och behovsanalys av unga vuxna som varken arbetar eller studerar, Södra
Roslagens Samordningsförbund, 2016.
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Inom kommunens aktivitetsansvar fanns 203 personer i Täby kommun i oktober 2016. I
Österåkers kommun var det 35 personer som fick ekonomiskt bistånd och 164 personer som
ingick i kommunens aktivitetsansvar.
I båda kommunerna hade en dryg tredjedel av biståndstagarna arbetslöshet som huvudsakligt
hinder för att nå egen försörjning. Det innebär att dessa personer även var aktuella på
Arbetsförmedlingen. En relativt stor del av gruppen, nästa en av fem, hade ohälsa som
försörjningshinder. De registrerades som sjukskrivna utan sjukpenning, vilket innebär att de
saknade SGI (sjukdomsgrundande inkomst) hos Försäkringskassan. Det kan antas att denna
grupp kan vara stor bland dem under trettio år då många av dem kanske inte har hunnit arbeta i
tillräcklig omfattning. Många av dem som inte har rätt till sjukpenning hänvisas till försörjning
genom ekonomiskt bistånd.
Kartläggningen indikerar också att ohälsa, psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder är vanligt
förekommande hos målgruppen. Omkring 60 procent av dem som hade aktivitetsersättning i
Täby, och 80 procent av dem i Österåker, hade det på grund av psykiska sjukdomar och psykiska
funktionsnedsättningar. En tredjedel av dem som var inskrivna på Arbetsförmedlingen hade en
funktionsnedsättning. Av dem som hade ekonomiskt bistånd var det ungefär en femtedel som
behövde det på grund av att de var sjukskrivna men saknade rätt till sjukpenning 3.
Resultaten pekar även på att det finns en stor andel unga i Täby och Österåker saknar fullständig
gymnasieutbildning. Omkring 20 procent av alla gymnasielever i Täby och 30 procent av
gymnasieleverna i Österåker tog inte examen inom tre år. Forskning visar att avsaknad av
gymnasieutbildning är den faktor som starkast kopplas samman med svårighet att etablera sig
på arbetsmarknaden.
I intervjuer med aktörerna framkom att unga vuxna hemmasittare är en grupp som upplevs växa
och är komplicerad att nå och stötta. Enligt ”Temagruppen Unga i arbetslivet”, uppskattas att det
fanns 199 unga i åldrarna 16-24 år utan känd aktivitet i Täby under 2015, och 130 i Österåker. 4
Kartläggningen har inte specifikt undersökt gruppen nyanlända men intervjupersoner nämner
att det sannolikt är en grupp som kommer att öka hos Samordningsförbundets medlemmar. Det
finns även indikationer på att gruppen nyanlända kommer att behöva stöd från vården och
framförallt psykiatrin. För alla grupper som ingått i kartläggningen finns ett stort behov av
arbetstränings–, arbetsprövningsplatser och/eller stöd och vägledning till studier.
MIA-RÅDGIVANDE TEAMET
Delprojektet i Södra Roslagen - MIA-Rådgivande teamet - bygger vidare på erfarenheterna från
Rådgivande teamets rådgivande insatser och ska erbjuda tidsbegränsade insatser både i grupp
och individuellt som kan stärka individen för nästa steg.
Målgrupp:
Mot bakgrund av resultaten dels från analysen kring behovet av samverkan och samordning
inom rehabiliteringsområdet, dels från kartläggningen av unga vuxna, har
Samordningsförbundet Södra Roslagens styrelse beslutat5 att målgruppen för projektet MiaRådgivande teamet är:
• Personer i ålder 16–64, boende i Täby och Österåkers kommuner, som är i behov av
samordnat stöd och befinner sig särskilt långt från arbetsmarknaden p.g.a. en
sammansatt problematik.
• Nollplacerade
• Personer med funktionsnedsättning framförallt p.g.a. psykisk ohälsa, nyanlända och
personer som har ekonomiskt bistånd från kommunen.
Den prioriterade målgruppen är:
3 Lindblom, J. Lokal kartläggnings och behovsanalys av unga vuxna som varken arbetar eller studerar, Södra Roslagens Samordningsförbund, 2016.
4

Ibid.

5 Styrelsebeslut Södra Roslagen 151023 och i Verksamhetsplanen för 2017.
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•

unga vuxna i åldrarna 16–35 år som varken arbetar eller studerar, med
funktionsnedsättning och/eller en komplex situation (där unga med aktivitetsersättning
ingår).

Målgruppen omfattar personer som är arbetslösa, sjukskrivna (som inte ingår i det förstärkta
samarbetet), som har svårt att tillgodogöra sig ordinarie arbetsförberedande insatser och som
har behov av samordnat stöd för att nå arbete, studier eller delta i ordinarie arbetsförberedande
insatser.
Projektmål:
• Att 170 personer erbjuds insatser i projektet under perioden april 2017-maj 2020.
• Att deltagare får en samordnad myndighetsgemensam planering och kunskap om möjliga
insatser, försörjning och resurser utifrån individens behov vilket bidrar till att de närmar sig
arbetsmarknaden.
• Att öka självförsörjningsgraden för anvisade kvinnor och män med offentlig försörjning.
• Att 60 procent av deltagarna efter insatsen upplever sig stå närmare arbetsmarknaden.
• Att 30 procent av deltagarna kommer i arbete eller studier
Myndighetsövergripande plattform, Mia-Rådgivande teamet
Den myndighetsövergripande plattformen, Mia-Rådgivande teamet är uppdelad på två lokala
team, ett i Täby och ett i Österåker, med representanter från Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommunerna (och landstinget) som träffas varannan vecka i Täby,
varannan vecka i Österåker. I teamet ingår två “ständiga” representanter från Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen. Övriga teammedlemmar kommer från respektive kommun och deltar
varannan vecka. Mia- Rådgivande teamet fungerar som inremittering till projektet för att skapa
en enhetlig utgångspunkt för deltagandet i projektinsatserna och för att säkerställa att det inte
finns lämpliga insatser inom ordinarie verksamheter. Till Mia- Rådgivande teamet kan
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och landstinget remittera deltagare till
teamet eller boka in sig för en konsultation. Genom kartläggningen får alla berörda parter
information om tidigare insatser. Begäran om ett möte ska i första hand ske från
medlemsmyndigheterna, men även andra aktörer kan vid behov kunna aktualisera ett ärende
exempelvis studieyrkesvägledare, privata vårdgivare och öppenvårdspsykiatriska mottagning
osv. Det kommer också att finnas en möjlighet för egenanmälan till Mia-Rådgivande teamet.
Teammedlemmarna ansvarar för inregistrering i SUS och Aventus. Efter avslutad insats kommer
en återkoppling att ske till Mia- Rådgivande teamet för bedömning av vidare insatser för
deltagaren tillsammans med ordinarie handläggare. På detta sätt hoppas vi skapa en möjlighet
att se deltagarens stegförflyttning och att ordinarie handläggare fått en tydlig kartläggning av
deltagarens behov, förutsättningar och önskemål som kommer att utgöra ett bra underlag för
beslut om vidare insatser.
Aktiviteter som riktas till deltagare
Insatserna kommer att se olika ut beroende på vilket behov av stöd och insatser som individen
har, samt utifrån de olika förutsättningarna i de två kommunerna. Efter inremittering till
Rådgivande teamet och upprättande av en gemensam plan, kommer deltagaren erbjudas
aktiviteter för att uppmuntra till aktivitet, socialträning, förbättrad hälsa och blir mer motiverad
att ta eget ansvar för nästa steg förrehabiliteringskurs eller arbetslivsinriktad rehabilitering.
Detta kommer att ske individuellt genom samtalsstöd parallellt med förrehabiliterande
gruppaktiviteter. Metoder som föreslås är IPS, Supported Employment och Supported
Education, MI, IPS och Case management. (Se även processkarta Södra Roslagen).
Aktiviteterna ska anpassas utifrån individens fysiska och psykiska förutsättningar och ska kunna
erbjudas både i form av gruppaktiviteter och/eller enskilda aktiviteter för de deltagare som av
olika skäl inte kan delta i grupper.
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1 Förrehabiliterande kurs
Aktiviteten ska öka deltagarens medvetenhet om livsstilens betydelse för välbefinnandet och
dess samband med arbetsförmåga. Deltagaren ska i denna aktivitet arbeta för att stärka sin
självkänsla öka sin aktivitetsförmåga/aktivitetsnivå. Aktiviteten innehåller enskilda samtal,
gruppaktiviteter och information om betydelsen av faktorer som sömn, kost, fysisk aktivitet
samt om att ha regelbundna dagliga rutiner. Syftet är att deltagarna ska bli medvetna om den
egna livsstilen och dess påverkan på aktivitetsförmågan/aktivitetsnivån. I aktiviteten kan
avspänningsövningar, stresshantering och hälsofrämjande aktiviteter som stimulerar till fysisk
aktivitet ingå.
Deltagaren behöver inte börja med Förrehabiliterande kurs utan kan gå direkt till Arbetslivs/studieorienterande kurs. Deltagaren har möjlighet att byta kurs om det visar sig att
hans/hennes behov och förutsättningar inte överensstämmer med ursprunglig bedömning.
Förrehabiliterande kurs omfattar 2 träffar i veckan á 2 timmar under max 10 veckor, alternativt
vid behov, individuella träffar.
Aktiviteten Förrehabiliterande kurs ska resultera i en personlig plan för ökad aktivitetsförmåga
och dokumenteras i en skriftlig redovisning till Mia-Rådgivande teamet med rekommendationer
inför nästa steg.
2 Arbetslivs-/studieorienterande kurs
Aktiviteter inom kursen ska vara framåtsyftande och ge deltagaren kunskap, insikter och ökad
personlig motivation för att komma i arbete eller studier. I dessa aktiviteter ska det även ingå
praktiska övningar som stimulerar deltagarens aktivitetsförmåga. Kursen syftar till att ge
grundläggande kunskap och insikt om arbetslivet. Aktiviteten ska ge deltagaren en orientering
om olika vägar för att komma ut i arbete eller studier, grundläggande kunskap och insikt om
arbetslivet samt ge deltagaren ökad självkännedom och medvetenhet om de resurser som
han/hon kan använda sig av för att komma i arbete.
Under kursen arbetar deltagaren aktivt tillsammans med kursledarna med en planering för att
komma i arbete. I planeringen ingår att identifiera lämpliga yrkesområden, arbetsuppgifter och
att, i samverkan med Mia-Rådgivande teamet, ta fram arbetsplatser för arbetsprövning.
Kursen omfattar 2 träffar i veckan á 4 timmar under max 10 veckor alternativt vid behov
individuella träffar. Resultatet kursen dokumenteras i en skriftlig redovisning till
Samordningsförbundet, Mia-Rådgivande teamet, med rekommendationer inför nästa steg.
3. Individuellt stöd
Insatsen har en Coachande/handledande funktion där deltagaren erbjuds samtalsstöd en
gång/vecka som kan ske parallellt med gruppaktiviteterna. Insatsen kan även leda till att
deltagaren går direkt till arbetsträning eller till avslut (studier, praktik/arbete, ordinarie
arbetsmarknadspolitiskt program etc.) Aktiviteten individuellt stöd är ett komplement till
ovanstående kurser och ska på samma sätt vara framåtsyftande och ge deltagaren kunskap,
insikter och ökad personlig motivation för att komma i arbete eller studier. Det individuella
stödets upplägg och omfattning ska anpassas efter deltagarens behov och förmåga.
4. Arbetstränings-/arbetsprövning
Genom tillgång till anpassade arbetstränings/arbetsprövningsplatser, bl.a. på ASF, finns det
möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden att kunna utveckla sina förmågor
med stöd av projektets arbetscoacher från bl.a. Arbetsförmedlingen. Under
arbetsträningen/arbetsprövningen ska en löpande uppföljning av en aktivitetsplan för
deltagaren ske, och efter avslutad insats skriver arbetsplatsen en slutdokumentation.

8
Arbetsintegrerande sociala företag som rehabiliteringsaktörer
Arbetsintegrerande Sociala företag (ASF) är företag vars verksamhet och mål handlar om att
skapa samhällsnytta. Ett ASF har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor
i samhälle och arbetsliv. Med begreppet arbetsintegrerande sociala företag avses företag som
driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster) och som har ett
övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla
ett arbete, i arbetsliv och samhälle.
Ett ASF skiljer sig därmed från företag med sociala mål i allmänhet, företag med verksamhet
inom den sociala sektorn, privata företag som säljer rehabilitering/arbetsträning och offentligt
ägda rehabiliterings- och/eller arbetsträningsverksamheter. Genom sitt ideella syfte och sin
självständiga ställning i förhållande till offentlig verksamhet utgör ASF en viktig del av det civila
samhället. Bakom dessa företag finns också ofta en huvudman i form av en ideell organisation
eller ekonomisk förening. ASF är alltså självständiga juridiska personer men har en nära relation
till offentlig sektor som leverantör av rehabiliteringstjänster och samarbetspart.
ASF i Södra Roslagen
Efter beslut i styrelsen startade Samordningsförbundet Södra Roslagen 2016 en insats för att,
med hjälp av Coompanion Roslagen, stötta utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag
(ASF) i förbundets kommuner. Insatsen omfattade en etableringsanalys och bidrog till start av
ett nytt ASF i Täby, ”RE:Innovation”. Syftet med insatsen var att stötta befintliga
arbetsintegrerande sociala företag, bidra till nya företag, och därmed öka antalet
arbetsträningsplatser inom det lokala MIA-projektet.
För personer som saknar förankring på arbetsmarknaden har arbetsträning på sociala företag
visat sig vara ett bra verktyg och delprojektet Mia-Rådgivande teamet har etablerat kontakt med
flera ASF i Täby och Österåker (bl.a. LeMat, Re:Innovation, Roo Gård, Selmas Hundcenter och
Kreativa händer) för upphandling av arbetsträningsplatser och uppskattar att kunna ha ett tiotal
platser på ASF/år.
Under arbetsträningen/arbetsprövningen ska en löpande uppföljning av en aktivitetsplan för
deltagaren ske, och efter avslutad insats skriver arbetsplatsen en slutdokumentation.
Samtidigt behövs flera sociala företag för att kunna möta behovet av en anpassad och trygg
arbetsträning/prövning och projektet är positivt till utvecklingen av flera ASF. Projektet avser
att ha ett nära samarbete med den sociala ekonomins socialfondsprojekt, Kugghjulet.
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PROJEKTORGANISATION
Projektledare: Ebba Sellström, Södra Roslagens Samordningsförbund
Medlemmar Mia-Rådgivande teamet:
Magnus Axelsson, Handläggare Arbetsförmedlingen
Carina Lindblom, Handläggare Försäkringskassan
Österåker.
Shanhaz Salehi. Socialsekreterare försörjningsstöd
Fredrika Riahi Löfdal. Socialsekreterare Socialpsykiatrin, LSS/SOL
Täby:
Ziba Soldozy Socialsekreterare försörjningsstöd
Sophie Eriksson Socialsekreterare Socialpsykiatrin, LSS/SOL
Medicinsk rådgivare (vakant)

Projektets styrgrupp
Den lokala styrgruppen består av Samordningsförbundets Södra Roslagen beredningsgrupp,
projektledare och, med delegation, projektledaren från det övergripande projektet (Rosario Ali)
samt en representant från ESF-rådet. De senare deltar i de lokala styrgruppsmötena vid behov.
Medlemmar i styrgruppen:
Marie Larsson-Westergård, AF, Södra Roslagen
Kotte Wennberg, IFO chef Täby kommun
Maria Thomelius, IFO Österåkers kommun
Margot Franzen, Biståndsenheten Österåkers kommun
Lena Franzen Byttner, Stockholms Läns Landsting
Marie Bildhjerd, Avd. chef funktionsnedsättning Täby
Karin Daun, Försäkringskassan
Carina Lindblom, FK
Ebba Sellström, Projektledare, SF Södra Roslagen

10

Deltagarens väg i projektet

MIA slutar

MIA slutar

MIA Södra Roslagen

Åter till ordinarie
verksamhet

Åter till ordinarie
verksamhet

Insats inte aktuell

Remiss från
ordinarie
verksamhet eller
egenanmälan

MIA börjar

Rådgivande teamet
gör genomlysning
och kartläggning
enligt
Nätverksmötesmetod
tillsammans med
ordinarie
handläggare och
deltagaren.

SIP eller GK

Individuellt stöd
-IPS/supported
education och socis
- MI/Lots FK

Råd om insats

Individuellt stöd (SE)
och arbetsförmågebedömning

Slutdokumentation

Redo för ordinarie
insatser

Slutdokumentation

Insats aktuell

Fördjupat möte och
fastställande av
insats tillsammans
med ordinarie
handläggare. Och
deltagaren.

Förrehabiliterande
kurs
(10 veckor)

Slutdokumentation

Uppföljningsmöte
med MIA
Rådgivande teamet

Anvisning till
insats

Arbetsförberedande
kurs
(10 veckor)

Arbetsprövning/
Praktik

Råd om insats

Slutdokumentation

Slutdokumentation
Behov av ytterligare
insatser

Arbetsträning på ASF
och arbetsförmågebedömning

Slutdokumentation

Arbete/studier

MIA slutar
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Budget MIA - Södra Roslagen

Förutsättningar för eget delprojekt
ESF-medel

5 678 947

Medfinansiering eget delprojekt
Medfinansiering projektgemensamma kostnader
Totalt medfinansiering

2 797 093
1 602 883
4 399 976

Personal
1 Samordnare/mobiliseringsstöd FK
1 Kursledare/mobiliseringsstöd
1 Samordnare/Arbetscoach AF 50 %

Andel
100 %
100 %
50 %

201704 - 202005
1 778 980
1 778 980
889 490
4 447 450

Indirekta kostnader lön

667 118

Övriga kostnader
Aktiviteter till deltagare

564 379
564 379

Summa kostnader genomförandefas
Medfinansiering
1 Arbetsförmedlare/arbetscoach AF
4 * 12,5% medarbetare från kommunerna
1 Vårdkoordinator (20 %)
1 Delprojektledare SR

Total Omsättning

5 678 947

100 %
50 %
20 %
50 %

1 768 990
889 490
355 796
1 385 700
4 399 976
10 078 923

ESF-stöd

5 678 947

Finansierat av förbundet

4 399 976

