Behövs förrehabilitering?
MIAs insatser öppnar nya möjligheter

Information till handläggare

Att närma sig arbetsmarknaden
ett steg i taget och i egen takt…
För personer som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid kan steget till att
skriva in sig som aktivt arbetssökande hos
Arbetsförmedlingen vara alltför stort. De kan
behöva tid till att hitta sig själva igen, komma
på vad som motiverar dem och identifiera
sina styrkor.
Det länsgemensamma projektet MIA –
Mobilisering inför arbete pågår 2017-2020
och innebär en möjlighet för dig som handläggare. Insatserna i delprojektet MIA Östra
Södertörn är många och eftersom de
fungerar i kedjor stöttar de deltagarna till
att stegvis komma närmare arbetsmarknaden.
I MIAs insatser är det varje deltagares behov
och förutsättningar som styr. Var och en får
i sin egen takt bygga upp sin motivation.
MIA Östra Södertörn ska ge över 700
personer den möjligheten, och här spelar
du som handläggare en viktig roll för att
de ska få chansen.

Under tre år finns ett stort utbud
av förrehabiliterande insatser!
MIA-projektet går ut på att hitta lämpliga
förrehabiliterande insatser för personer
som idag står långt från arbetsmarknaden.
Det kan handla om sjukdom, att de uppbär
försörjningsstöd eller har andra hinder som
gör att de inte kan tillgodogöra sig ordinarie
insatser eller söka jobb på den öppna
arbetsmarknaden.
Målet med insatserna är att ge personer
stöd till att återfå motivation, förutsättningar
och arbetsförmåga så att de kan ta del av
ordinarie arbetsmarknadsinsatser eller börja
arbeta/studera.
Finns det någon eller några som du tror
skulle ha nytta av att delta i MIAs insatser?
Vi har många att erbjuda! Läs mer på
www.miaprojektet.se, se under För
handläggare/Östra Södertörn.
Du är också välkommen till Resursrådet/
En väg in för konsultation – kontaktuppgifter
finns på hemsidan.

Remittera till MIA-projektet
– hur gör jag och vad händer sen?
• Remitteringen sker genom Resursrådet/En
väg in. Det är till något av dessa team som du
ska skicka en anvisning när du har identifierat
en lämplig deltagare och fått personens
samtycke till det. Resursrådet/En väg in kan
se vilka pågående och tidigare insatser som
personen har/har haft. De har också god
kännedom om de olika insatserna i MIA. Men
även du eller din deltagare kan komma med
önskemål om en specifik insats.
• Resursrådet rekommenderar en lämplig
insats i MIA och som har möjlighet att ta
emot deltagare. När ni kommit överens om
vilken insats som är aktuell skickar Resursrådet ett uppdrag till denna. Därefter
kontaktar någon av medarbetarna hos
insatsen dig för att boka in ett möte.
• Nästa steg blir att ni tillsammans deltar i ett
uppstartsmöte hos insatsen. Då kommer ni
överens om hur deltagandet ska läggas upp
och hur återkopplingen till dig som handläggare ska ske. Du får då också möjlighet att
berätta om vilka ramarna är utifrån din
myndighets regelverk. Efter mötet ska alla

vara införstådda med vad som förväntas av
var och en. Under mötet skriver deltagaren
också på nödvändiga papper.
• Det räcker därefter med att insatsen gör
kortare återkopplingar till dig för att du
ska kunna följa hur det går för deltagaren.
Observera: insatserna för inga journaler. Det
betyder att du som handläggare behöver
dokumentera den återkoppling som du får
från insatsen i personens journal, liksom
resultatet av eventuella uppföljningsmöten.
• När insatsen närmar sig sitt slut, vanligtvis
efter 3-6 månader, behöver du och deltagaren träffas för att gemensamt komma
fram till vilket som blir nästa steg. Är det dags
för ordinarie arbetsmarknadsinsatser? Eller
behövs någon mer förrehabiliterande insats?
I så fall kontaktar du Resursrådet/En väg in,
som med deltagarens godkännande skickar
ett uppdrag till den nya insatsen. Gör det i
god tid för att undvika glapp mellan insatserna!
• När deltagaren avslutat insatsen får du en
dokumentation som sammanfattar hur det
gått och även innehåller rekommendationer
som underlättar den fortsatta planeringen.
Välkommen i samarbetet kring MIA!

Vill du ta kontakt?
Ring eller mejla Sophie Olofsson, som är
projektledare för MIA Östra Södertörn:
sophie.olofsson@haninge.se, tel. 08-606 93 09.
MIA – Mobilisering inför arbete
är ett länsgemensamt projekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden.
Det riktar sig till personer som står långt från
arbetsmarknaden och behöver ett samordnat
stöd för att kunna börja arbeta eller studera.
MIA Östra Södertörn är ett av sex delprojekt.
Läs mer om MIA-projektet:
www.miaprojektet.se, se under
För handläggare/Östra Södertörn
MIA Östra Södertörn:
www.samordningsforbundetostrasodertorn.se,
se under Insatser/MIA Östra Södertörn

