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MIA Vidare

MIA 2017

MIA Vidare Juni 2020 –
September 2022

21 medarbetare

330 deltagare





• 16-64 år.

• Boende i någon av 
medlemskommunerna

• Ordinarie arbetslivsinriktade insatser är 
inte aktuella. 

• Vilja att förändra sin situation.

MÅLGRUPP



Egenmakt och delaktighet

” Det är positivt att man har betat 
av saker med vård och 
myndighetskontakter. Röran 
omkring mig har blivit bättre” 
Deltagare i MIA Vidare Roslagen

83% 

91%

DELTAGARNA UPPLEVER ÖKAD MAKT 
ÖVER SIN SITUATION

94% 

100%

ANDEL SOM UPPGER ATT DE FÅTT VARA MED 
OCH BESTÄMMA VILKET STÖD DE FÅTT  



Samverkansmöte – ingången till 
MIA Vidare Roslagen

• Representanter från kommun, Arbetsförmedling, 
Försäkringskassan.

• Förutsättningslöst möte.

• MIA Vidare eller annan planering?

• Deltagaren – delaktighet!



Insatser i MIA Vidare Roslagen

Motiverande och arbetslivsinriktad kurs – Täby och Norrtälje

- Målet är att deltagarna med gruppen som stöd, ska få ökad 
kunskap och självförtroende att ta nästa steg ut i arbetslivet. 

- Övningar, vägledning, studiebesök och social gemenskap!

” Att få vara med i 
MIA projektet har gett 
mig vingar” 

”Ökad självkänsla och 
självkännedom” 

” Fick hjälp att reda ut 
trasslet i mitt huvud 
vart jag kan ta vägen” 



Insatser i MIA Vidare Roslagen

Stega ut - för personer 16-24 år

• Nya vägar mot välmående

• 10 goda vanor  

• Psykisk + fysisk hälsa = Sant

• För mer information kontakta kursledare 
agnes.sturmhowel@osteraker.se
malin.ehnroth@osteraker.se

mailto:agnes.sturmhowel@osteraker.se
mailto:malin.ehnroth@osteraker.se


Selmas Hundcenter
B&B Åkersberga

• Arbetsträning ASF

• Hos annan arbetsgivare
- Efter arbetsträning på ASF
- Direkt till annan arbetsplats

Insatser i MIA Vidare Roslagen



Vad händer sen?

SE-handledaren följer deltagaren till nästa steg

• Arbete/studier

• Insatser från Arbetsförmedlingen

• Förstärkta samarbetet FK/AF

• Åter till Försäkringskassan

• Sysselsättning hos kommunen

• Slutdokumentation



Hur anmäler man sitt intresse?

• Kontakt med samordnare för samverkansteam Carina 
Lindblom carina.lindblom@forsakringskassan.se

• Kommunens representanter i Samverkansmötena

http://www.samordningsforbundetroslagen.se/

mailto:carina.lindblom@forsakringskassan.se
http://www.samordningsforbundetroslagen.se/


Tack för att ni lyssnat!

Frågor? 



MIA-projektet
@miaprojektet 

MIA-projektet @miaprojektet www.miaprojektet.se

Mod och möjligheter till människor och myndigheter



Framgångsfaktorer

• Personcentrerade metoder

• Insats utifrån behov och vilja

• Delaktighet och egenmakt

• Samverkan och dialog mellan myndigheter

• Lösningar och möjligheter inom regelverk



Insatser i MIA Vidare Roslagen

Individuellt stöd under arbetsträning och praktik

- Arbetsträning/praktik på arbetsplatser

- Arbetsträning på Arbetsintegrerade Sociala Företag (ASF)


