
MIA- Mobilisering inför arbete



MIA-projektet

6 samordningsförbund

12 kommuner

75 medarbetare

2 500 deltagare

100 000 000 kr



MIA Huddinge Botkyrka Salem- för vem?

Personer mellan 18-55 som bor i 
Huddinge, Botkyrka eller Salem

Är i behov av samordnad 
rehabilitering och bedöms kunna 
uppnå en arbetsförmåga med 
rätt stöd/insatser

Och eller;

1) Står utanför arbetsmarknaden och är i 
behov av stöd för återgång i arbete

2) Har en funktionsnedsättning/psykisk 
ohälsa som medför nedsatt 
arbetsförmåga, 

3) Är långtidssjukskriven och i behov av 
stöd för återgång i arbete

- Är beredd på att  kunna delta i en 
arbetsträning/praktik eller liknande 
inom 6 månader efter projektstart.

Prioriterad målgrupp
-Personer som är mellan 30-55 år
-Personer med försörjningsansvar för minderåriga barn



MIA - vad ska vi uppnå?
Mål på deltagarnivå

MIA ska bidra till att kvinnor och män 18-64 år som är arbetslösa eller står särskilt 
långt från arbetsmarknaden kommer till arbete, studier eller närmare 
arbetsmarknaden och kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser.

• 30 % till egen försörjning genom arbete eller studier

• 40 % kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser

• 60 % stegförflyttning mot egen försörjning och ökad makt över sin situation



Får vi lov att presentera Supported 
Employment i MIA Huddinge Botkyrka Salem?

Intresseanmälan Infomöte Inskrivning
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Får vi lov att presentera Case management 
i MIA Huddinge Botkyrka Salem?

CM 
Case manager

Samordnade 
insatser

Hjälpmedel

Myndighets
kontakt

Ledsagning

Ekonomiska 
frågor

Vård
kontakter

Organisera, 
hålla ihop 

information

Kartläggning, 
styrkor och 

behov av stöd

Reseträning

Få 
kunskap 

om 
diagnos

SIP 
(Samordnad 
individuell 

plan)



Framgångsfaktorer att jobba SE/CM

Framgångsfaktorer
• Vi jobbar med hela livssituationen
• Två personer och två perspektiv 
• ”Miniresursteam”
• Kan upplevas spretigt i  början- men i slutändan knyts helheten ihop
• Arbetsträning på ASF
• Sitter i samma lokaler (olika myndigheter, olika kompetenser) Ett team!

Utmaning
• Utmaning att få det till en process- deltagarens process



Mobiliseringsgrupp - Gruppverksamhet

• Mobilisering i arbete syftar till att stärka och förbereda deltagare inför 
starten av samarbetet med en Supported Employment-handledare 
inom reguljära MIA-projektet där syftet är att finna få och behålla ett 
arbete. 

• Verksamheten utgår från metoderna Case management och 
Supported Employment med fokus på social förmåga, 
vardagsstrukturer och JAG-stärkande coachning, Balans i livetsamt
hälsa. 

• Målet är att deltagaren ska få ökade förutsättningar att inom 6 
månader kunna starta en arbetsträning eller studier.



Feedback från deltagarna i gruppen 
• De har gått mycket bättre att vara i grupp än vad jag trodde att de skulle göra, trotts att jag har 

social fobi. Mottagandet och Upplägget har varit bra för mig.

• De känns bra att få höra att man inte är ensam om sina problem och att få höra hur andra tänker. 
Vi kan delge varandra tips.

• De har varit lättare att våga/kunna prata när gruppen inte längre var så stor. Jag skulle inte blottat 
mig i en så stor grupp, och talat om vilka svårigheter jag har och hur jag har gjort under alla år för 
att mörka de.

• De har känts skönt att ha något att gå till

• De här är precis de jag behövde, de har betytt väldigt mycket 

• De har varit meningsfyllt och motiverande

• Jag känner att jag blivit förstådd och sedd

• Man jobbar målmedvetet och de är givande

• Jag får en känsla av att de här kommer leda till något bra, en känsla av att man är en bra bit på 
väg.

• Gruppcoacherna har visat hänsyn, varit flexibla och individanpassat så de ska passa oss alla



1212 kvinnor och 837 män har skrivits in i MIA-projektet
Källa: MIA-projektets statistik januari 2020

Ingen ska hamna mellan stolarna



Hur har det gått för MIA i 
Huddinge Botkyrka Salem?
• MIA har haft totalt 405 deltagare sedan start 1 april 2017 (mål 500)

• Flest intresseanmälningar kommer från Försäkringskassan (ca 45 %). 

• 50 % av MIA projektets deltagare arbetstränat på sociala företag eller hos en 
extern arbetsgivare. 45 % av deltagarna får stöd av en Case manager.

• 26 % av våra deltagare har fått arbete eller börjat studera (mål 30 %)

• 36 % av våra deltagare går vidare till en ordinarie arbetsförberedande insats (mål 
40 %)

• Totalt 62 % gör en stegförflyttning närmare arbete!



Vad säger våra deltagare i MIA 
Huddinge Botkyrka Salem?

”Fantastiskt bra insats som varit 
avgörande för både självkänslan 
och livskvalitén. Väldigt bra att 
kunna använda sig av 
kommunikation med sms och 
"interna koder". ”

”Väldigt bra projekt som känns 
mer humant och långsiktigt 
effektivt för de som står 
långt ifrån arbetsmarknaden av 
olika anledningar. Det är lätt att 
hamna mellan stolarna, 
ibland på grund av okunskap eller 
språksvårigheter eller på grund 
av sjukdom. Projektet förhindrar 
detta.” 

”Är glad och tacksam över att fått 
vara med i MIA. Önskar alla som ska 
tillbaka efter en lång sjukskrivning 
fick möjlighet att först gå via MIA 
och sen till den gemensamma 
samarbetet. Att alla skulle få 
möjlighet med denna mjuka start, 
där man fångas upp som person och 
inte sjukskriven. 
Att få tillbaka sin identitet, bli sedd 
och hörd. Så tack för denna tid” 



”Myndighetscirkusen blir alltmer 
byråkratisk och fyrkantig. I MIA lyssnar de 
utan dold agenda. De gör ingenting utan 

att jag sagt ok.”

”Jag vågar ta mera plats och 
känner att självförtroendet 

blivit mycket bättre.”



MIA Vidare

Fler personer ska få en ökad delaktighet i samhället.

Stärka den regionala samverkan för personer med en 
sammansatt problematik.

Kunskap om hållbara metoder och arbetssätt som kan 
leda till förändring på nationell nivå.



MIA Vidare-projektet

8 samordningsförbund

21 kommuner

75 medarbetare

1 900 deltagare

150 000 000 kr



Insatser och aktiviteter MIA Vidare i HBS 

Metod Supported Employment och 
Case management = SANT

Arbetsträning på ASF

Digitalt utanförskap

Gruppverksamhet

Förstärka samverkan 

Jobbjakt, utvidga arbetsgivarkontakter 
och förstärka arbetsgivareplattform

Jämställdhet och Våld i nära 
relationer



Kontakt och mer information

Projektledare:

Kajal Akrawi

kajal.akrawi@huddinge.se

08-535 33 689

Uppdaterad information, fler kontaktuppgifter och blankett för intresseanmälan finns på:

www.miaprojektet.se

http://www.samordningsforbundethbs.se/

Om du vill läsa MIA projektets två årsrapport hittar du den här;

https://www.miaprojektet.se/aktuellt-39586750

mailto:maria.akrawi@huddinge.se
http://www.miaprojektet.se/
http://www.samordningsforbundethbs.se/
https://www.miaprojektet.se/aktuellt-39586750

