
MIA Vidare Södertälje

Myndighetsgemensamt team  (MGT)



Bakgrund MGT

• Prövats i flera MIA projekt (2017 – 2020)

• I ansökan till ESF om fortsättning på MIA
ingick att undersöka förutsättningarna i Södertälje (2019)

• Arbetsgrupp  med representanter för Samordningsförbundets 
medlemmar  har utarbetat förslag (2020 – 2021)

• Representanter i teamet utsedda (2021)



Syfte
Att möjliggöra en gemensam information och planering där teamet tillsammans med 

personen bygger en helhetslösning. Detta hjälper personen att göra medvetna val och

verksamheterna att använda sina resurser på ett sammanhållet och effektivt sätt.

Mål
• Medborgarens delaktighet i sin process för att på så vis främja återgång och inträde i

arbete/studier.

• Att hitta gemensamma lösningar utifrån möjliga vägar fram.

• Att främja ökad kunskap och förståelse för verksamheternas ansvar och uppdrag och

därmed skapa bättre och tydligare flöden, arbetsgång och processer.

• Stöd till handläggaren för fortsatt planering 

• Att identifiera brister i samverkan runt målgruppen.



Målgrupp

Personer i åldern 16-64 år och i behov av samordnat 
och/eller fördjupat stöd. Ordinarie insatser och samverkan 
ska vara prövade. Ordinarie insatser har inte fungerat.

Prioriterat:
➢ Rundgångsärenden
➢ Långtidssjuka

➢ Personer långt från arbetsmarknaden
➢ Personer med nedsatt arbetsförmåga där hinder inte 

enbart är medicinska utan mer av social och/eller 
språklig karaktär.

➢ Personer som upplever sjukdom men som inte har rätt till
ersättning från Försäkringskassan och inte klarar av att  
vara inskriven på Arbetsförmedlingen



Arbetsförmedlingen (Daniel)

Försäkringskassan
(Ingen fast representant)

Kommunen
(Monica, försörjningsstöd)

Regionen
(Eva, Luna och Tallhöjdens VC,
Pontus, Psykiatricentrum Södertälje)

Mia
(Trygve,
koordinator)

Deltagaren (den vars planering skall 
diskuteras)
(+ remittent, annan stödperson enligt 
deltagarens önskemål)

MGT



Aktualisering

• En person (”deltagaren”) som har kontakt med någon av de samverkande myndigheterna har 
inte fått insatser som lett till önskat resultat

• Någon anställd på en av myndigheterna (”remittent”) har svårt att göra en bra planering med 
en person (”deltagaren”) där tidigare insatser inte fungerat

• Remittenten beskriver MGT för deltagaren och föreslår att MGT konsulteras

• Deltagaren samtycker, remittenten rådgör med sin myndighets MGT representant

• MGT:s koordinator kontaktas (av MGT representant eller remittenten) för tidsbokning

• Remittenten kontaktar andra inblandade myndigheter för att de skall kunna förbereda sig



Mötet

• Teamet möts en dag varannan vecka, utrymme för fem olika möten. Innan   
dagens möten informerar koordinatorn kort om dagens agenda, mötesledare  
för varje möte utses

• Varje möte börjar med att mötesledaren informerar om ramarna (tid, 
hävande av sekretess, mötets upplägg), därefter presentation

• Deltagaren (ev. med hjälp av remittenten) redogör för sin situation
• Teammedlemmarna ställer klargörande frågor
• Teamet diskuterar möjliga utvägar, förslag till planering
• Deltagaren och remittenten kommenterar teamets förslag
• Planering för nästa steg
• Det kan behövas ett till möte, då bokas ny tid
• Deltagaren och remittenten ges möjlighet att utvärdera mötet



Efter mötet

• Remittenten ansvarar för fortsatt planering, om inte annat beslutas

• Om planeringen blir MIA Vidare kan beslut tas på mötet

• Remittenten ansvarar för dokumentation, är deltagaren aktuell på annan
myndighet gör en teammedlem akt-/journalanteckning (medgivande)

• Om ett nytt möte planeras med samma deltagare används tiden mellan
mötena till att inhämta ny information (medgivande)

• 2 – 3 månader efter avslut i MGT kontaktas remittenten i utvärderingssyfte



Praktiska och organisatoriska frågor
• Teammedlemmarna fungerar som kontaktpersoner i sina myndigheter,

de informerar om MGT och konsulteras inför aktualisering i teamet

• Så länge det finns restriktioner pga. pandemin genomförs möten
på distans med hjälp av säkra möten, deltagare och remittent skall
sitta tillsammans

• När restriktionerna upphör hålls möten i lokal hos någon av myndigheterna

• All dokumentation sker hos någon myndighet

• Teamets arbete utvärderar sitt arbete fortgående, redovisning i MIA
Vidares styrgrupp 



Frågor ?



Tack för er tid!

Eva Söderberg, Luna och Tallhöjdens vårdcentral eva.i.soderberg@sll.se

Daniel Wrede,  Arbetsförmedlingen daniel.wrede@arbetsformedlingen.se

Monika Matic,  Arbete och försörjning, Södertälje kommun monika.matic@sodertalje.se

Pontus Maltéus,  Psykiatricentrum Södertälje pontus.malteus@sll.se

Trygve Nylund,  Mia Vidare trygve.nylund@sodertalje.se
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