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Vi ger ett gott stöd tillsammans! 
MIA Vidare projektet samlas Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och vården för att ge stöd 
till personer som bollats runt i våra system. Stödet utgår ifrån Resursteamen och deltagarna erbjuds efter 
kartläggning och samtal olika insatser. Målet är att varje deltagare gör en eller flera stegförflyttningar som leder 
till självförsörjning genom arbete, studier eller eget företagande. De flesta av deltagarna har varit långvarigt sjuka, 
arbetslösa och/eller har arbetshinder och funktionsnedsättningar.  
 
Sedan starten i juni 2020 har Samordningsförbundets insats MIA Vidare haft 117 deltagare varav 60 % kvinnor. 
Av de avslutade deltagarna har 35 % börjat arbeta eller studera. Ett mycket gott resultat för en målgrupp som 

under många år stått helt utan egen försörjning!  
  
Tack till alla kompetenta medarbetare som samverkat så bra, som 
erbjudit gott stöd och som ihärdigt jobbat med deltagarna!  
 
Vad har varit lyckosamt? 
Evidensbaserade metoder  
Arbetsträning hos de arbetsintegrerande sociala företagen 
Parallella insatser 
Handläggarnas tilltro till deltagarnas förmåga  
Stödet utgår från deltagarens egna önskemål 
 

Förändringar i MIA Vidare projektet 
Under hösten avslutas MIA Vidare projektet. Medfinansieringen från ESF, Europeiska socialfonden, tar slut men 
Samordningsförbundet fortsätter att finansiera hela insatsen fram till årets slut. I praktiken kommer detta inte 
medföra någon förändring gällande remitteringar och stöd till individer. Samordningsförbundets medlemsparter 
vill fortsätta med Resursteamen, som är ett framgångsrikt sätt att ge stöd för individer.   
 
Det kommer att ske vissa förändringar i bemanningen av projektet. Projektledaren Kristina Rahbari slutade den 
14 september. Hennes arbetsuppgifter delas upp mellan flera personer. Anna Östman, som fram till nu varit Case 
Manager för Sollentuna kommun, kommer nu att även träda in i rollen som koordinator för Resursteamen. 
Förbundschef Kipa Poikolainen och administratör Roger Sjöberg stöttar upp med administration och 
projektledning.  
 
Vi tackar Kristina Rahbari för den fina insats hon gjort som projektledare i MIA Vidare!  
 

Nu börjar vi utbilda om BIP 
Den danska arbetsmarknadsforskningen BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) har väckt stort intresse under 
de senaste åren. BIP studien har visat på vad som är framgångsrikt för att få långtidsarbetslösa tillbaka i arbete. I 
höst är det dags att genomföra utbildningar kring BIP även hos oss.  
 
BIP är ingen enskild metod utan ett förhållningssätt och ett mind-set som ger oss slutsatser 
hur vi kan öka förutsättningarna för att långtidsarbetslösa, sjukskrivna etc kan börja arbeta 
eller studera. BIP tar ett helhetsgrepp på områden som organisation, ledarskap, handledare 
och individnivå. 
 
En del av publikationerna om BIP finns översatta till svenska. Du hittar dessa på denna länk 
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