
Ingen ska hamna mellan stolarna

Den som kan påverka sin egen framtid, bestämma 
viktiga saker på egen hand och delta i ett samman-
hang får bättre livskvalitet. Det gäller inte minst 
personer som står långt från arbetsmarknaden.
        
Många känner att det är svårt att ta första steget för 
att få ett jobb, eller klara av studier. I MIA-projektet 
stöttar och peppar vi deltagarna att få ny motivation 
och förmåga att ta sig vidare. MIA-projektet

Huddinge Botkyrka Salem

Till handläggare och vårdgivare

Kort om MIA

MIA – Mobilisering inför arbete är ett läns-
gemensamt projekt som riktar sig till personer 
som står långt från arbetsmarknaden. I proj-
ektet deltar 6 samordningsförbund i Stock-
holms län. Varje förbund driver ett delprojekt, 
varav MIA Huddinge Botkyrka Salem är ett. 
MIA medfinansieras av Europeiska social-
fonden, ESF. 

Vid frågor om projektet kontakta: 
Maria Reed, projektledare
08 - 535 33 689, maria.reed@huddinge.se

Läs mer om MIA-projektet:
www.miaprojektet.se. Under fliken MIA hittar
du Huddinge Botkyrka Salem.



Vilka kan delta i MIA 
Huddinge Botkyrka Salem?

Deltagaren ska vara bosatt i någon av våra tre 
kommuner, mellan 18 och 64 år och i behov 
av samordnad rehabilitering för att kunna 
börja arbeta eller studera alternativt närma 
sig arbete eller studier.

Utöver detta bör minst ett av följande 
kriterier vara uppfyllt:

• Stått utanför arbetsmarknaden i mer än 
12 månader och vara i behov av stöd för 
återgång till arbete.

• Ha en funktionsnedsättning/psykisk ohälsa 
som medför nedsatt arbetsförmåga. 
• Vara långtidssjukskriven och i behov av stöd 
för återgång till arbete. 

Det är viktigt att deltagaren är underförstådd 
med att målet är arbete, studier eller steg-
förflyttning närmare arbete. Deltagaren ska 
också vara beredd att delta i arbetsträning, 
praktik eller liknande inom 6 månader efter 
insatsens start.

Hur arbetar vi?
I MIA Huddinge Botkyrka Salem arbetar vi 
utifrån metoderna Supported Employment 
(SE) och Case Management (CM). Alla del-
tagare får en SE-handledare som ger stöd när
det gäller att finna, få och behålla ett arbete. 
Tillsammans med deltagaren görs en kartlägg-
ning och därefter en genomförandeplan som 
ligger till grund för att hitta en arbetstränings-
plats hos en lämplig arbetsgivare. SE-hand-
ledaren finns sedan till stöd under hela 
träningsperioden med målet att möjliggöra en 
hållbar anställning efter avslutad insats.

Vid behov kopplas även en CM-samordnare 
in för att ge stöd och hjälp inom livsområden 
där det finns sådant som försvårar för del-
tagaren att fokusera på målet att närma sig 
arbete eller studier. 

Hur anmäler jag en deltagare?
Tillsammans med deltagaren fyller du i en 
intresseanmälan och skickar per post till 
oss. Där skriver ni in uppgifter bl.a. kring 
deltagarens tidigare insatser och nuvarande 
situation. Deltagaren ska även ge sitt sam-
tycke till vår kontakt mellan berörda myndig-
heter. Blanketten finner du på MIA-projekt-
ets hemsida www.miaprojektet.se. Välj fliken 
Huddinge Botkyrka Salem. Blanketten ligger i 
högerspalten.  

När vi tagit emot intresse-
anmälan kontaktar en 
SE-handledare dig och 
vi bokar en tid för ett 
informationsmöte där vi 
berättar om våra insatser 
och ställer frågor till dig 
och den sökande. Efter 
informationsmötet åter-
kommer vi med besked 
om eventuell inskrivning.  


