
MIA Vidare
Sollentuna Upplands Väsby och 
Sigtuna

Till handläggare och vårdgivare 

MIA Vidare är ett stort länsgemensamt projekt som åtta  
samordningsförbund driver tillsammans för att skapa nödvändig 
förändring i välfärdssystemen. Varje förbund driver ett delprojekt. 
MIA Vidare medfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF.

Vid frågor om projektet kontakta: 
Kristina Rahbari, projektledare. 
Tel: 08-579 215 35.

Läs mer om projektet på finsamsuvs.se under fliken insatser. 
Där finner du intresseanmälan, samtyckesblanketterna och 
kontaktuppgifter till teamet.

Syftet med projektet 
• Erbjuda samordnat stöd från myndigheterna så att personer 

kan börja arbeta eller studera

• Utgå från deltagarnas behov av rehabilitering och insatser 

• Utveckla samverkan mellan de tre kommunerna Sollentuna, 
Upplands Väsby och Sigtuna samt Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Region Stockholm. Samverkan ska 
leda till processer som stödjer fler till egen försörjning. 



Vilka kan delta i MIA Vidare? 
• Den som är bosatt i Sollentuna, Upplands Väsby eller Sigtuna, 

• Mellan 16 och 64 år 

• Som behöver samordnad rehabilitering för att kunna börja arbeta, 
studera alternativt göra en eller flera stegförflyttningar för att 
närma sig en egenförsörjning 

Det är viktigt att deltagaren är införstådd med att målet är arbete 
eller studier. Deltagare kan remitteras från Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, någon av våra tre kommuner och från vården.

Det går utmärkt för den som vill komma med i MIA att själv ta kontakt 
med oss och göra en egen anmälan.

Hur arbetar vi?
Alla deltagare som remitteras till MIA Vidare går via Resursteamen. Där 
sker samordning, kartläggning och planering så att deltagaren får rätt 
stöd och rehabilitering. Vi använder oss av evidensbaserade metoder. 

Supported Employment innebär att deltagaren kan få ett individuellt 
anpassat stöd för att finna, få och behålla ett arbete. 

Case management innebär att deltagaren får en samordnande länk i 
kontakter med kommunen eller med berörda myndigheter. En Case 
manager visar de valmöjligheter som finns och involverar deltagaren i 
sin egen process, som i förlängningen leder till självförsörjning. 

Vi arbetar steg för steg, på ett sätt så att det passar 
deltagaren.
Vilka insatser deltagaren får, beror på behov och önskemål. Vi 
samverkar och använder oss av olika kompetenser för att hitta de bästa 
lösningarna.

Hur anmäler jag en deltagare? 
• Du som remittent fyller i en intresseanmälan tillsammans med 

deltagaren och skickar den per post till oss 

• Fyll även i samtyckesblanketterna

• Blanketterna finns på Samordningsförbundets hemsida  
www.finsamsuvs.se. Välj fliken insatser och sedan Resursteam/MIA 
Vidare

Vad händer sedan?
• Vi tar emot intresseanmälan kontaktar dig som 

remittent och bokar in en tid för Resursteamet.  
Du som remittent kontaktar deltagaren och 
förmedlar tiden.

• På Resursteamet träffas deltagaren och 
remittenten. Teamet och deltagaren bestämmer 
tillsammans en insats så att deltagaren ska kunna 
närma sig en egen försörjning.

• Efter Resursteamsmötet blir en insatshandledare 
tilldelad som håller i planeringen tillsammans med 
deltagaren.


