Ordinarie myndighet/insats

Ungdomar
(16-20år) som
inte är inskriven
på gymnasiet och
inte har en
gymnasieexamen

Kommunens
aktivitetsansvar för
ungdomar
Följer kontinuerligt
upp de ungdomar
som är registrerade i
UEDB. Försök till
kontakt genom brev,
mobil el mail

Kommun
LSS/SOL
Försörjningsstöd
- kartläggning och
utredning av rätt
till insats

Medborgare
som varken
arbetar eller
studerar

Vårdgivare
- kartläggning och
utredning

insats
-informationsmöte,
-coachande samtal
(kartläggning o
framtidsplanering),
-studie- o
yrkesvägledningssam
tal eller annan åtgärd

Insats
-ekonomiskt
bistånd
-arbetscoach
-arbetsmark.enhet
-dagligverksamhet
-boendestödjare
-Träffpunkter
m.m.
Insats
Medicinsk
rehabilitering
Sjukskrivning

Medborgare
med nedsatt
arbetsförmåga
Försäkringskassan

Medborgare
ansöker om
stöd via
myndigheter

- kartläggning och
utreder rätt till
insats
Finns
sjukskrivning?

Arbetsförmedling

- kartlägger och
utreder behov av
insats

Insats
-Samordnad Rehab
-sjukskrivning
-Aktivitetsersätt.
-Sjukersättning
-Handikappersätt.
-Bostadsbidrag

Insats
-arbetssök och
matcha
-SIUS
- arbetsmarknads
utbildning
-arbetsträning
-m.m.

Avslut :
Studier är aktuellt
igen
Tillbaka till studier
är ej ett alternativ.
KAA söker alternativ
inom ord. insatser

Avslut:
Arbete eller annan
myndighet är
aktuellt

Ordinarie samverkande
arbete mellan parter

Arbete är inte ett
alternativ

Avslut:
Arbete eller annan
myndighet är
aktuellt
Rehabilitering är
aktuellt för att
närma sig arbete

Avslut:
Ungdomen tillhör
inte målgruppen
alternativt
annan ord. insats
är aktuell

Avslut:
Annan ord. insats
är aktuell.
Annan lämplig åtgärd
går ej att finna inom
ord. verksamhet
Ungdom är över 20 år
och ingår inte längre i
KAA ord. Uppdrag

Arbete är inte ett
alternativ

Avslut:
Arbete eller annan
myndighet är
aktuellt

Fördjupat Samverkande arbete mellan parter (MIA)
- avser medborgare som på grund av bristande samverkan hamnat eller riskerar ett i ett långvarigt utanförskap

Samordnad
individuell
plan(SIP)
Vård och
kommun

Förstärkt
samarbete AF/FK

Inremitteringsteam
Ordinarie
insatser och
samverkansarbete räcker
inte till
Behov av
samordnat stöd
från minst två
parter

Ordinarie
myndigheter
kontakta MIA
via sina
kontaktpersoner
som sitter i MIA
inremitteringsteam

MIA Danderyd
Inremitterings
möte
Ojämn vecka
Tisdag
3 möten á 1 h
Magnus, Carina L
Carin, Mamun

MIA Vaxholm
Inremitterings
möte
Jämn vecka
tisdag
3 möten á 1 h
Eva, Carina L
Bibbi

Utredning
om medborgare
tillhör målgruppen
och om behov av
samordnade
insatser från
minst två parter
föreligger

MIA Norrtälje
Inremitterings
möte
Ojämn vecka
onsdag
3 möten á 1 h
Carina H, Carina L
Lena, Birthe

MIA Vallentuna
Inremitterings
möte
Jämn vecka
onsdag
3 möten á 1 h
Eva ,Carina L
Camilla, Rebecca

Koordinator
Carina L

MIA Täby
Inremitterings
möte
Ojämn vecka
fredag
3 möten á 1 h
Magnus, Carina L
Ziba Sophie

MIA Österåker
Inremitterings
möte
Jämn vecka
fredag
3 möten á 1 h
Magnus, Carina L
Michel, Karin

Bokning av
inremitterings
- möte

Alt
Remiss från
vården

Gemensam
kartläggning
AF/FK

Alt
Egen remittering

Avslut:
Arbete eller annan
myndighet är
aktuellt
Saknar
arbetsförmåga

Avslut:
Medborgare tillhör
inte målgruppen alt
annan ord. insats är
aktuellt

Avslut :
Annan ordinarie insats eller arbete/studier

MIA
Förberedande
insats
-Ungdoms Vägledare
indv stöd (KAA)
Utvecklingsansvarig
Malin
-Mobiliseringskurs
Motiverande och
arbetslivsinriktad kurs
i Täby/Norrtälje
kursledare
Margareta/Carina H
Utvecklingsansvarig
Carina

MIA
Arbetsförberedande
insats
- Arbetsträning ASF
(<10h)
Utvecklingsansvarig
Magnus
- Arbetsträning extern
arbetsgivare
Utvecklingsansvarig
Eva

