
 

 

 

Minnesanteckningar  

MIA VIDARE ROSLAGENS LOKALA STYRGRUPP 12 jan 2021 

 

Närvarande:  

Christer Rindensbacher – Arbetsförmedlingen  

Sanna Tinglöf – EC LSS/SoL, KSON  

Lorentz Ogebjer – EC vuxen. Försörjningsstöd, Vaxholm  

Lena Åkerstedt Aleksic – Försäkringskassan  

Marie Söderman – EC Social Omsorg, Täby  

Sophia Dahlgren – Förbundschef  

Cecilia Sjömark – Delprojektledare 

Yvonne Aili – Strateg, Soc.förv Österåkers  

Silvija Mujakovic – Norrtälje kommun  

Myrna Selenius, utvecklingschef, Utb.förvaltningen, Österåker 

 

Mötet genomfördes via skype.  

Frånvarande  

Camilla Lodén, Ec, Avd. Funktionsnedsättning, Täby 

Petra Ståhlgren – EC, vuxenavdelningen, Danderyd  

Heidi Ekström – EC Myndighet, Vallentuna  

 

 

 

Informationspunkter 

 Lägesrapport MIA Vidare Roslagen 

Den sista december har delprojektet skrivit in 110 personer, 47 män och 58 kvinnor (3 personer 
har inte angett kön).  

Inflödet av deltagande under december är totalt 7 personer. Om delprojektet fortsätter med ett 
inflöde på 7-8 personer per månad under resterande projekttid finns det risk att inte nå 
deltagarmålet på 330 deltagare. 27 deltagare har avslutats varav 3 personer (2 kvinnor och en 
man) till arbete, 10 personer (4 kvinnor, 6 män)  till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering inom 
kommun (3 personer)  eller arbetsförmedling (7 personer). Liksom under MIA projektet så avslutas 
de allra flesta deltagare till det förstärkta samarbetet mellan arbetsförmedling och 
försäkringskassa.  

Vi ser att delprojektet behövs när det gäller de personer som vill tillbaka i arbete efter en längre 
tids sjukskrivning men inte klarar de krav som ställs för att ingå i det förstärka samarbetet.  

 Insatser:  

Inremitteringsteam sker fortsatt digitalt och via telefon. Fungerar förhållandevis bra.  

Från 1 juni har vi haft ca 97 inremitteringsmöten. Av dessa har 39 personer blivit inskrivna i 
projektet, 27 som vill fundera samt 31 som ej varit aktuella för projektet. Antal möten i respektive 
kommun varierar. Viktigt att poängtera att det inte är de enskilda projektmedarbetarna från 
kommunerna som har ansvar att finna deltagare för inremitteringsmöten.  

Kurs  

- Kurs som riktas mot ungdomar planeras starta i februari om situaationen tillåter. Myrna 
berättar att de ser över alternativ till att genomföra kursen med fysiska möten. 



 

 

- Kursledare för arbetslivsinriktad kurs blir SE-handledare Eva Creutz i Täby och Carina Hugsén 
fortsätter i Täby. Planerad kursstart 15 februari i Täby och 16 februari  Norrtälje. Fullbokade. 
Nästa start i mars/april. 

- Styrgruppen kontrasterar att det är stor efterfrågan på kurser. Förslag är att anordna parallella 
kurser, en kan eventuell vara digital då deltagare ofta är digitalt kunniga. Utmaning är att 
handledare just nu i  projektet har alltför lite tid för utveckling och genomförande av detta.  

- Christer berättar att Carina H genomför kursen i Norrtälje och behöver passera genom 
kundtorget (Arbetsförmedlingens lokaler) för att komma till kurslokalen. Om detta 
fortsättningsvis är möjligt utifrån eventuella restriktioner återstår att se. Arbetsmiljöfråga. 
 

Arbetsträning ASF  

Nuvarande budget runt 161.000 och ca 28-30 heltidsplatser. Nu är 53 personer inskrivna på 
ASF. Vi har upprättat ett kösystem med 20 personer i kö, men vet ej om samtliga fortfarande 
är aktuella då inte alla är inskrivna i projektet. Principer och eventuella prioriteringar för 
kösystem diskuteras. Styrgruppen noterar att effektstudien visat att kombinationen av insatser 
”individuellt stöd+kurs+arbetsträning” gett störst effekt. Ska dessa deltagare prioriteras? 

Kan finnas risk för inlåsningseffekt på ASF. Strategi för att minska såväl tid på ASF och deltagare 
utarbetas av projektledare. För att underlätta för deltagare att ta nästa steg och avsluta 
arbetsträningen – kan det utformas en kurs (”post-ASF”) för deltagare som avslutas? Svårighet 
med personalresurser och tid. 

Styrgruppen diskuterar om deltagare som står på kölistan kan bibehålla sin motivation till 
arbetsträning om de får vänta alltför länge? Går det att skapa en ”lightkurs”, ”promenadkurs” 
för deltagare som avser att starta på ASF? 

Hur lång tid ska vi personer få arbetsträna? Gäller att identifiera vilka personer som kan gå 
vidare till annan verksamhet. Grunden är max 6 månaders arbetsträning. Måste finnas en 
sannolikhet att vi kan stödja dem tillbaka till arbetslivet.  

Sanna noterar att det skulle vara intressant att se vem som inremitterar deltagarna på ASF 
finns det något mönster bland deltagarna?   

Vi ser behov av fler arbetsträningsplatser då efterfrågan är stor. Vi vet att arbetslösheten ökar 
under pandemin och att målgruppen för MIA kan komma ännu längre från arbete.  

 Ekonomi 
Sophia informerar om att kostnaden för arbetsträningsplatser på ASF överskrider budget. 
Projektet har totalt 1,5 miljoner för dessa platser vilket innebär ca 28-30 platser, en 
kostnad på ca 160.000 kr/mån.  
Sophia berättar att det är möjligt att ansöka om mer medel från Samordningsförbundet 
Roslagen. Detta görs genom att tilldela projektledare uppdrag att skriva en ansökan som 
lämnas in inför nästa beredningsgrupp i februari.  
Styrgruppen beslutar att lämna uppdraget till projektledare för att ansöka om ytterligare 
medel till arbetsträningsplatser på ASF. 
 

 Övrigt 
Rekrytering av SE-handledaren är på gång. Annonsen skickas ut till styrgruppen när den 
är  klar och godkänd av Österåker kommun.  



 

 

- Yvonne påpekar att det står Östhammar i effektutvärderingen samt att statistik för antal 
deltagare saknas i presentationen. Sophia och Cecilia ändrar detta. 

- Nästa möte Workshop Implementering, 9 februari 2021 med Maria Rösby, processledare MIA 
Vidare Regionalt. En fråga till styrgruppen att göra detta på zoom. Detta är ok med samtliga på 
plats. Sophia kommer testa att skicka ut en zoom länk för att testa med några från 
styrgruppen. Hör av er till Sophia om det finns fler som vill testa innan mötestillfället. 
 

 

 

 


