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SamMA-projektet 
Sammanhållen Mobilisering ut mot Arbete 

 
1 mars startar vi SamMA projektet. De närmaste två åren ska vi arbeta 
för att utveckla samverkan mellan myndigheterna. Projektidén är att ge 
personer mellan 16-35 år rätt stöd att närma sig arbetsmarknaden. 
 
Alla som deltar i projektet erbjuds ett sammanhållet stöd genom tre 
lokala team. Teamen arbetar med utgångspunkt i de evidensbaserade 
metoderna Case Management och Supported Employment.  
 
Deltagarna har möjlighet att få stöd och anpassning via arbetsterapeut. 
De får även tillgång till hälsoinsatser via hälsopedagog.  
 
I SamMa samverkar kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Östra Södertörn.  
Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare. 
 
 
Målgrupper 
Projektet vänder sig till flera 
målgrupper: i skolan, på daglig 
verksamhet, personer som får 
indrag eller avslag på 
aktivitetsersättning samt övriga 
med stort stödbehov som vill närma 
sig arbetsmarknaden.  
 

Arbetssätt  
Övergång skola till arbetsliv 
Projektet vänder sig till elever på 
särgymnasium samt till elever med 
funktionsnedsättning som behöver 
ett förstärkt stöd i övergången från 
skola till arbetsliv.  
 
Projektet kommer att kunna ge stöd 
och anpassning på elevens APL 
(arbetsplatsförlagt lärande), 
identifiera förutsättningar för ett 
arbete och där det är lämpligt stötta 
individen i att hitta, få och behålla 
ett arbete. Eleverna ska även 
erbjudas arbetsinriktade insatser.  
 
 

Övergång daglig verksamhet till 
arbetsliv 
Personer på daglig verksamhet som 
vill få sin arbetsförmåga prövad 
kommer att erbjudas stöd via 
projektet. Det kan handla om stöd 
att hitta en arbetsplats, stöd och 
anpassning på praktik- eller 
arbetsplatsen, dialog med och stöd 
till arbetsgivare om anställning samt 
uppföljningsstöd efter 
anställningen. 
 
Förstärkt stöd till personer med 
stort stödbehov 
Projektet ska fånga upp och erbjuda 
förstärkt stöd till personer med stort 
stödbehov som vill närma sig 
arbetsmarknaden. Det kan handla 
om personer med nedsatt 
arbetsförmåga och/eller personer 
som av olika anledningar inte fått 
det stöd de behövt för att klara ett 
arbete t ex på grund av att 
samordningen och stödet runt 
individen brustit. 
 

Projektstart 
Projektet startar den 1 mars 2020 
och pågår till april 2022.  
 
Vägen in till projektet sker via 
samverkanspartnerna eller via 
egenanmälan. 
 
Syfte 
Projektet syftar till att utveckla 
samverkansformer som underlättar 
för personer med ett stort 
stödbehov att få ett arbete.  
På lång sikt syftar projektet till att 
stärka målgruppens levnadsvillkor 
och öka andelen unga med 
funktionsnedsättning som kommer 
ut i arbete.  
 
Projektmål 
300 deltagare 
40 % ska avslutas mot arbete eller 
studier 
75 % ska få en bedömning av sin 
arbetsförmåga 
50 % ska uppleva en förbättrad 
hälsa 
 
ESF-projekt 
SamMA-projektet delfinansieras 
av Europeiska socialfonden, ESF.  
 
Europeiska social-fonden, ESF.  
 
 

För mer information 
Margareta Nylander 
Projektledare 
08-606 92 53 
Margareta.nylander@haninge.se 
 
Karolina Boström 
Delprojektledare i Haninge 
Karolina.bostrom@haninge.se 
 
Malin Wallmark 
Delprojektledare i Nynäshamn 
Malin.wallmark@nynashamn.se 
 
Leonard Kihlgren 
Delprojektledare i Tyresö 
Leonard.kihlgren@tyreso.se 
 


