
MIA möte med ASF 2021-01-28 
 
 
 
Nulägesrapport från ASF:en 
 
Roslagskrafterna – MIA 8 st 
Rullar på, en del avslut men även nya på studiebesök 
 
Café Rekommenderas – MIA 1 st 
2 som slutar och går vidare till jobb. 
 
Väddö Hälsoträdgård – MIA 6 st 
En del har svårt att ta sig till arbetsträningen.  
 
Selmas Hundcenter – MIA 6 st 
Dom kommer när dom ska. 
 
Re:Innovation -  MIA 14 st 
3 st slutar och går emot GK (Gemensam Kartläggningen), jobb och en till sysselsättning.  
 
LeMat - MIA 3 st 
Korttidspermitterade, hankar oss fram. Men väldigt få deltagare. 
 
 
Budget – arbetsträning 
ASF:en är populära bland deltagare och andra. Kommuner, vården, Försäkringskassan – alla 
vill att deras klienter ska komma till er. 
 
26 personer är max taket på alla ASF:en sammanlagt/vecka. Vid årsskiftet var det 50 
personer/vecka. Det äter upp budgeten och kommer påverka den sista tiden på projektet. 
 
Några av dom ”gamla” MIA deltagare följde med in i MIA Vidare vilket också påverkat 
antalet. Även andra utmaningar har tillkommit t ex att det inte är lika lätt att följa upp för 
MIA eller att få kontakt med arbetsgivare nu p.g.a. pandemin. 
 
Nu ska MIA ha fokus på avslut, så nya kan få chansen att arbetsträna. Det finns så klart dom 
som inte vill lämna sin arbetsträning men där måste vi, stödja dom så steget tas emot arbete 
eller sysselsättning.  
  
 
Arbetsträning – nya rutiner 
Max 1 år i MIA projektet (inkl. kurs och annat) Ska man arbetsträna så är det max 6 månader 
på ASF:en. Men man utgår från 3 + 3 månader med en längre uppföljning efter 3 månader 
där man utgår ifrån om det går framåt eller inte. 
 



Innan start på ASF:en ska MIA göra en kartläggning tillsammans med deltagaren. 
Kartläggningen kommer ge ASF:en mer kunskap innan uppstart som säkert kommer 
förbättra möjligheterna att på bästa sätt, stödja deltagaren.  
 
Det kommer också vara tätare uppföljningar av MIA. MIA kommer att arbeta utifrån SE 
(Supported Employment) med deltagarna. 
  
MIA representant från ASF 
Det finns en skörhet med en representant från varje företag i kontakten med MIA.  
Så MIA vill ha en till kontaktperson, så som en vikarie. 
 
Kontaktuppgifter till den personen ska skickas in till Thintin (thintin@reinnovation.se)  så 
sammanställer hon en lista till MIA. 
 
All dokumentation ska skickas så snart den är skriven, till MIA. Per post -  ADRESS 
Ska du skicka digitalt så ska du alltid fråga personen om lov.  
 
GDPR – utbildning 
Efter att vi pratade i förra punkten om just vad man får eller inte får med nya GDPR så 
bestämdes det att Thintin ska göra en kort utbildning så vi alla vet vad man får och inte. 
Utmaningen blir att göra den nog intressant så att alla lyssnar och inte somnar ;-) 
  
Horisontella principer  
På mötena kommer det finnas en stående punkt med fokus på dom horisontella principerna. 
 
Cecilia vill ha in policydokument/bokslut. När alla har gjort policybokslut för 2020 så ska den 
skickas till MIA genom Thintin. Om man inte skickat policydokument till MIA innan så ska 
detta skickas till Thintin innan nästa MIA möte. 
 
Helene vill ha policydokument som vi inom Safir har utgått ifrån. Thintin skickar. 
 
Nästa möte 
Torsdag den 11 mars kl.13.30 på Zoom, länk är skickad. 
 
 
Vid protokollet 
/ Thintin Strandman 


