
 

MIA Vidare Roslagen  
Delprojektet finansieras av ESF och Samordningsförbundet Roslagen och pågår till december 2022. 

 

Vem kan delta?  

Personer i åldern 16-64 år som bor i Täby, Österåker, Danderyd, Norrtälje, Vaxholm eller Vallentuna kommun vars 

behov av rehabilitering inte kan tillgodoses inom ordinarie verksamheters arbetslivsinriktade insatser. Personerna 

har behov av samordnat stöd från flera myndigheter för att komma åter i arbete, studier eller delta i 

arbetsförberedande åtgärder. Deltagandet i projektet baseras på frivillighet. 

Hur gör man för att delta? 

Handläggare vid Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården kan tillsammans med personen 

fylla i och skicka in en intresseanmälan till projektet. Blanketten för anmälan finner ni på vår hemsida. Det går även 

utmärkt för den som vill bli delta i projektet att själv ta kontakt med oss och göra en egen anmälan.  

 

Samverkansmöte – ingång till projektet 

Innan en person skrivs in i projektet genomförs ett samverkansmöte med våra samverkansteam. Teamen består 

av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt medlemskommunerna. Teamet går 

tillsammans igenom deltagarens behov, önskemål och förutsättningar med målet att hitta insatser som passar 

personens behov. Och eftersom människor är olika, blir lösningarna olika. Ibland är projektets insatser aktuella, 

men ibland kan annan rehabiliteringsinsats hos annan myndighet passa bättre.  

Vilka insatser har projektet? 

Motiverande och arbetslivsinriktad kurs - Gruppen träffas vid 2 tillfällen per vecka under 10 veckor. Målet är att 

bidra till ökad självkännedom, medvetenhet och kunskap hos deltagarna för att ta nästa steg mot arbete/studier. 

Individuellt stöd under arbetsträning och praktik 

Arbetsträning/praktik sker utifrån deltagarens förutsättningar och önskemål på arbetsintegrerande sociala företag 

(ASF) eller en annan lämplig arbetsplats. Deltagaren får individuellt stöd under arbetsträningen av en handledare 

som utgår från metoden Supported Employment som syftar till att hitta, få och behålla ett arbete. Vi samverkar 

med flera ASF inom olika branscher exempelvis återbruk, café, hunddagis och hotell. 

Kontakta oss för mer information:  

Sophia Dahlgren, Tf. projektledare, 073-625 22 14  
sophia.dahlgren@osteraker.se  
 
Carina Lindblom, samverkansteam, 010-116 26 89 
Carina.lindblom@forsakringskassan.se 

 
Carina Hugsén, kurs-/SE-handledare, 010-488 15 22 
carina.hugsen@arbetsformedlingen.se 
 
Magnus Axelsson, SE-handedare/samordnare ASF 
010-486 0941 
magnus.j.axelsson@arbetsformedlingen.se 
 

Malin Ehnroth, kurs-/SE-handledare 072-580 06 58 
malin.ehnroth@osteraker.se  
 
Ann Hellgren, SE-handledare  
073-700 73 42, 08-540 814 50 
ann.hellgren@osteraker.se  

 
Läs mer här: 
MIA Vidare Roslagen - finsamroslagen.se 
MIA Vidare - miavidare.se 
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