Information inför remittering till MIA Vidare i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna

Information till dig som handläggare
MIA Vidare är en samverkan mellan åtta samordningsförbund i Stockholms län.
Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare. Samordningsförbundens
medlemsparter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och Region
Stockholm som går samman och arbetar kring att stärka samverkan mellan parterna.
Syftet med projektet är att skapa en plattform för effektiv samverkan mellan berörda
myndigheter och aktörer kring en individs rehabilitering. Deltagare kommer få
information om vilket stöd som finns via den myndighetsgemensamma plattformen. De
olika aktörerna möjliggör en återgång till arbetsmarknaden, studier och
arbetsförberedande insatser eller stegförflyttningar närmare arbetsmarknaden och egen
försörjning.

Vill du veta mer
Ring eller mejla Projektledare
Kristina Rahbari tel. 08-57921535
kristina.rahbari@sollentuna.se

Vi kommer att se till vilket behov individen har, ge individuellt stöd och vägledning.
Det individuella stödet kan handla om samordning av myndighetskontakter och att
tillsammans lösa hinder på vägen. Göra en kartläggning som utgår från deltagarens
behov och förutsättningar. I vårt delprojekt finns även möjlighet till arbetsträning, att
arbeta med arbetsintegrerade sociala företag. Exakt vilka insatser det blir beror på
deltagarens behov och önskemål.
Målgruppen är kvinnor och män i ålder 16-64 år.
Vårt delprojekt riktar sig till de som bor i någon av våra tre kommuner och som av
någon anledning inte arbetat på länge. Oavsett om det beror på sjukskrivning,
rehabilitering eller på något annat, är MIA Vidare till för att öppna dörrar mot
arbetsmarknaden. Projektet kommer kunna ta emot minst 130 deltagare.
Hur remitterar jag en deltagare till MIA Vidare
Först erbjuder du personen att delta i ett möte med Resursteamet. Därefter fyller ni en
intresseanmälan som finns på förbundets hemsida. Där finns också två samtycken som
deltagaren skriver under och som vidarebefordras till angiven adress på Intresseanmälan.
Resursteamet går igenom intresseanmälan och vid ett positivt besked kontaktar
insatshandläggaren dig om tid och plats för ett möte som du kallar deltagaren till.
Under mötet med Resursteamet
Du och deltagaren är normalt med på mötet tillsammans, i annat fall en annan
representant för din myndighet. För att mötet ska gå bra behövs dels god kunskap om
deltagarens bakgrund, dels att personen är väl förberedd inför mötet – inte minst på att
många kommer att vara närvarande. Kom ihåg att vid behov anlita tolk!

Korta fakta om förbundet
Verksamhetsidé:
”Samordningsförbundet Sollentuna
– Upplands Väsby – Sigtuna
möjliggör samverkan mellan
myndigheter kring rehabiliteringsoch arbetsmarknadsinsatser som ger
personer med behov av samordnat
stöd bättre förutsättningar att öka
arbetsförmågan och kunna försörja
sig själva.”

Läs mer om förbundet!

Varje myndighetsrepresentant har tillgång till information i sitt verksamhetssystem som
tillsammans med deltagarens egen berättelse ger en gemensam bild av personens
situation.
Teamet informerar och vägleder till insatser utifrån deltagarens behov, förutsättningar
och önskemål. Tillsammans med teamet skapar du och deltagaren en gemensam plan för
hur ni ska gå vidare.
Efter mötet
Skriv in en planering i din verksamhets ordinarie system och säkerställ att deltagaren är
väl införstådd med vad planeringen innebär.
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