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Stor tillströmning av deltagare i MIA Vidare 
MIA Vidare projektet har haft en stor tillströmning av nya deltagare 
under senare delen av hösten. Medarbetarna i projektet har 
tillsammans med de remitterande medlemsparterna gjort ett 
imponerande arbete för att öka antalet personer som får hjälp av 
projektet. Projektet startade i juni 2020 och kommer fortsätta fram till 
2022. Det finns cirka 40 deltagare och flera nya är på väg in.  
 
Just nu pågår en direktupphandling av arbetsträningsplatser för 

deltagarna. Anbudsinbjudan har gått ut till sex sociala företag som är verksamma i någon av de tre kommunerna. 
Syftet med direktupphandlingen är att dessa platser ska bidra till att deltagarna får arbetslivserfarenhet under 
anpassade former med rehabiliterande inslag. Arbetsträningsplatserna kan börja användas i februari. 
 
Mer information om MIA Vidare och hur deltagare remitteras finns på vår hemsida. Vi har bytt postadress till 
vart intresseanmälan ska skickas. Den uppdaterade blanketten för intresseanmälan finns på hemsidan. 

 
 

Fler webbinarier på gång 
Vi kommer att erbjuda en mängd webbinarier med olika teman 
under våren. Temat på det första är ”Sjukförsäkringen, roller och 
ansvar – vilken aktör gör vad för personer som saknar 
sjukpenninggrundad inkomst.” 
Tid: den 16 februari klockan 9. 
Medverkande: Camilla Stege, samverkansansvarig och Anahita Javani, 
försäkringsutredare på Försäkringskassan.  
Anmälan: denna länk.  
 
Mer på gång! 
5.3 kl. 9-10  Tema: ”Hur arbetar vi i projektet MIA Vidare? - Metoder, insatser och erfarenheter” 
24.3 kl. 9-10  Tema: ”Insatskatalogen” 
21.4 kl. 9-10  Tema: ”På HOPPET finns det RÄTT STÖD för unga! - Medarbetare och deltagare berättar” 
 
 

Tack för god samverkan – tillsammans gör vi skillnad 
2020 blev ett väldigt speciellt år som krävde omställning och nya förhållningssätt. Vi har lärt oss mycket och fått 
många erfarenheter. I den rådande situationen med hög arbetslöshet behövs Samordningsförbundets insatser 
och stöd för samverkan mer än någonsin. Vi fortsätter det arbetet. 
 
Ett stort tack för god samverkan alla medarbetare, chefer, politiker och övriga aktörer - tillsammans gör vi 
skillnad! 
 
 

Samordningsförbundet önskar alla en God Jul 
och Ett Gott Nytt År! 
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