MIA Östra Södertörn
Delprojekt i Tyresö, Haninge och Nynäshamn

Sex samordningsförbund i Stockholms län har tillsammans beviljats
projektmedel från Europeiska socialfonden (ESF) för att utveckla
samordnade insatser till stöd för personer som står långt från
arbetsmarknaden. Projektet kommer att pågå under perioden april
2017-augusti 2020. Varje samordningsförbund kommer att driva
varsitt delprojekt, men samverkar med varandra och med
arbetsintegrerande sociala företag (ASF).
Vad är MIA

Hur remitterar jag till MIA

MIA står för mobilisering inför
arbete. Genom att erbjuda deltagarna
förrehabiliterande insatser utifrån
individens behov och förutsättningar
avser projektet att rusta deltagaren
inför ordinarie insatser, arbete
och/eller studier. MIA Östra
Södertörn kommer att handla om att
vidareutveckla befintliga insatser och
att skapa tydligare processflöden
mellan insatserna.

All remittering till insatserna sker
genom Resursråden. Till Resursråden
kan du som handläggare, med
samtycke från individen, komma för
konsultation eller skicka en anvisning.
Genom Resursrådens genomlysning
får du som handläggare en samlad bild
av individens situation och en
rekommendation om lämplig insats.

Mål med MIA
Projektets övergripande mål är att
personer som står långt från
arbetsmarknaden får tillgång till de
insatser som de behöver för att nå
eller närma sig arbetsmarknaden.

Målgrupp
MIA Östra Södertörn vänder sig till
personer boende i Tyresö, Haninge
eller Nynäshamn som är mellan 16-64
år och som behöver samordnat stöd
för att nå eller komma närmare arbete
och egen försörjning.

Etablerade insatser
I MIA Östra Södertörn bygger vi
vidare på de befintliga och etablerade
insatserna och all inremittering sker
genom Resursråden. Insatserna
kommer att vara gruppverksamheter
med kognitiv beteendeterapi eller
dramapedagogik, individuellt stöd från
en Case Manager (CM) eller
arbetsträning på arbetsintegrerande
sociala företag (ASF).

Kontakt med insatsen
Om du som ansvarig handläggare är
överens med Resursrådet om en
rekommenderad insats skickar
Resursrådet en anvisning till insatsen.
Du kommer sedan att kontaktas av en
person från insatsen för att boka in ett
trepartsmöte tillsammans med
individen där ni upprättar en
planering för insatsen.

Uppföljning
Under insatsen sker en löpande
återkoppling till dig som ansvarig
handläggare från insatsen kring hur
det går för din deltagare och ni
kommer även att ha inbokade
uppföljningsmöten. När insatsen
närmar sig sitt slut kommer ni att
träffas för att planera för nästa steg. I
slutet av insatsen skrivs en
slutdokumentation om deltagandet i
insatsen.

Kontakta oss för
mer information
Projektledare MIA Östra Södertörn
Sophie Olofsson, 08-606 93 09
sophie.olofsson@haninge.se
Verksamhetsledare Resursrådet
Haninge och Tyresö
Liselotte Bertel, 010-116 46 86
Verksamhetsledare Resursrådet
Nynäshamn
Maria Kinhamer, 010-116 36 26

Läs mer om MIA
På Samordningsförbundet Östra
Södertörns hemsida.

Samverkanspartners
I delprojektet:
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Tyresö kommun
Haninge kommun
Nynäshamn kommun
Stockholms läns landsting
MIAs delprojekt:
Samordningsförbundet Östra Södertörn
(som även är projektägare)
Samordningsförbundet HBS
Samordningsförbundet Södertälje
Samordningsförbundet VärNa
Samordningsförbundet Södra Roslagen
Samordningsförbundet Stockholms stad

Finansiering
MIA medfinansieras till 2/3 av
Europeiska socialfonden, ESF, och i
övrigt av samordningsförbunden och
dess parter.
Svenska ESF-rådets hemsida
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