
                                             

Samordningsförbundet i Södertälje, Ängsgatan 1A, 151 34 Södertälje, info@sfris.se 
Förbundschef: Kjell Sjundemark, tel. 070-363 85 00  
www.sfris.se                                                                                     Senast uppdaterad 2019-02-04 

  

               

 

MIA Södertälje
– en insats finansierad av Samordningsförbundet i Södertälje och ESF 

Målgrupp 

Personer som i dagsläget inte har tillgång 

till ordinarie arbetsmarknadsinriktade 

program och insatser samt har behov av 

samordning för att komma vidare till 

arbete eller studier.  

Prioriterade grupper är unga vuxna,  

kvinnor och hushåll med barn som har 

försörjningsstöd, unga mellan 25 och 29 år 

som har aktivitetsersättning samt personer 

med sjukpenning som är långtidssjuk-

skrivna. 

 

Projekttid 
 

Projektet startade 1 april 2017och kommer 

att ha deltagare inskrivna t.o.m. maj 2020.   

 

Kort beskrivning 

MIA – Mobilisering inför arbete – är ett 

projekt som 6 samordningsförbund i 

Stockholms län deltar i. Projektet delfinan-

sieras av Europeiska socialfonden, ESF.  

Projektet syftar till att:  

• genom samordning stödja personer i 

målgruppen att utifrån sina mål och behov 

gå vidare till arbete, studier eller ordinarie 

arbetsmarknadsinriktade program och 

insatser 

• bidra till stegförflyttningar mot ett ökat 

deltagande i samhället, bättre hälsa och en 

större social gemenskap 

• utveckla samverkan mellan kommunen, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 

samt landstinget – till nytta för deltagarna.  

• genom lärande mellan förbunden kunna 

ge framtida deltagare mer beprövade 

insatser 

• utveckla samverkan med arbetsintegre-

rande sociala företag. 

 

Mål 

Målen för MIA är att 30 procent av del-

tagarna går vidare till arbete eller studier 

och att 40 procent kan delta i ordinarie 

arbetsförberedande insatser. 

MIA i Södertälje ska ta emot 533 personer 

under projektperioden; sammanlagt har 

projektet 2 500 deltagare i hela länet.  

 
Samarbetspartners 

Försäkringskassan, kommunen, 

Arbetsförmedlingen och landstinget.   

Projektet bygger också på nära samarbete 

med övriga samordningsförbund i länet. 

 

Kostnader 

Den totala projektbudgeten för Södertälje 

är 28 mkr, varav ESF bidrar med 18 mkr. 

 

Kontaktperson 

Trygve Nylund, projektledare 

Tel. 08-5230 6145, mobil 072-084 27 89 

E-post: trygve.nylund@sodertalje.se 
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