
 
 

 

 

 

Minnesanteckningar  
efter nätverksmöte med ASF 

 

 
När: 

 
Måndag 20 april 2020  

Var: Digitalt möte via Zoom 
  

Deltagare Sophia Dahlgren, samordningsförbundet 
Magnus Axelsson, Carina Hugsén, Eva Creutz från MIA-projektets arbetsgrupp 
Representanter från Re: innovation, Café rekommendera, Roslagskrafter och Selmas hunddagis.  

  
Lägesrapport ASF 
Merparten av ASF:en har fortfarande viss kundflöde kvar trots rådande situation 
Många av de som arbetstränar fortsätter med det och de som inte gör det fortsätter ASF:en ha 
kontakt via telefon m.m. Café rekommendera och Bosse arbetar fram ett underlag för digital 
arbetsrehabilitering, underlaget skickas till MIA för att undersöka om det är ett koncept som 
fungerar för våra deltagare. 
 
Lägesrapport MIA-projektet 
Medarbetare har riktlinjer från sina ord. Arbetsgivare om att minimera kundmöten pga. 
COVID19. Det har lett till att Mia projektet har pausat inremitteringsteamet vilket ger färre 
deltagare in i projektet och färre till arbetsträning. 
 
Upphandling 
Samordningsför bundet är klar med upphandling av arbetstränignsplatser. Nu har förbundet 
avtal med 7 arbetsintegrerade företag som erbjuder anpassad arbetsträning.  MIA projektets 
arbetsgrupp kommer att göra studiebesök hos de nya ASF: en den 28 april. 
 
Uppstart av nya arbetsträningar 
Uppstarten av nya deltagare på arbetsträning hos ASF har minskat på riktlinjer kring kundmöten 
men projektet ställer om till telefonkontakt och avstämning hos asf för att sedan kunna starta 
nya deltagare som möts upp på ASF av handledaren. Projektet godkänner under rådande 
omständigheter att ASF: en har digital/telefon avstämning med deltagare om inte arbetsträning 
kan fortsätta. Så länge deltagaren redovisar timmar får ASF ersättning för arbetsträningsplats. 
 
Övrigt 
Förslag att varje ASF gör en kortare informationsfilm (kort film max 3 min) om sin verksamhet. 
Syfte är för information till deltagare i sitt val av Arbetsträningsplatser och vart de vill ha 
fördjupad information ifrån. Tips https://spark.adobe.com/video/PMJ11nk0ZAZNa 
 
Finns möjlighet att lägga upp filmerna samlat under samordningsförbundets Youtube-kanal. (obs 
just nu ej uppdaterad) 
https://www.youtube.com/results?search_query=samordningsf%C3%B6rbundet+roslagen 
 
Tidsplan för filmer är att ASF:en har de klara ca vecka 19 (början av maj) 
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