
 

 

 

Minnesanteckningar  

MIA VIDARE ROSLAGENS LOKALA STYRGRUPP  

15 december 2020 
Mötet genomfördes via skype 

 

Närvarande:  

Sophia Dahlgren – Förbundschef  

Christer Rindensbacher – Arbetsförmedlingen  

Lena Åkerstedt Aleksic – Försäkringskassan  

Lorentz Ogebjer – EC vuxen. Försörjningsstöd, Vaxholm  

Yvonne Aili – Strateg, Soc.förv Österåkers  

Marie Söderman – EC Social Omsorg, Täby  

Annica Falk – projektchef MIA Vidare  

Frånvarande  

Silvija Mujakovic – Norrtälje kommun  

Camilla Lodén, Ec, Avd. Funktionsnedsättning, Täby 

Myrna Selenius, utvecklingschef, Utb.förvaltningen, Österåker  

Sanna Tinglöf – EC LSS/SoL, KSON  

Heidi Ekström – EC Myndighet, Vallentuna  

Petra Ståhlgren – EC, vuxenavdelningen, Danderyd  

Cecilia Sjömark – Delprojektledare 

 

Mötes kontext:  
Vi befinner oss i styrgruppen för MIA projektet, se kommande bild. 
Under mötet kommer vi idag att behandla: Resurser/Aktiviteter/Utfall och resultat inom MIA. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 

Informationspunkt: 

Lägesrapport MIA Vidare Roslagen 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Personal 
o Kursledare – ska rekryteras, annons läggs ut inom kort. 
o Kollegialt lärande - Projektpersonalmöte 14/12 
o Supported employment - handledning för projekt  medarbetare  (2-4 ggr/termin) 
 
Horisontella principer (HP) 
o HP fika pågår regelbundet regionalt. Ger möjlighet att reflektera. . 
o Föreläsning Nina Rung , våld i nära relationer. 

Planerar en workshop för medarbetare i slutet av januari   för att reflektera över föreläsningen. 
Föreläsningen finns att tillgå för alla medlemsparter. Maila Sophia för länk 

 
Övrigt: Arbetsträningsplatser – Kö 

 

Ekonomi 
OBS glöm inte fakturerar gällande era medarbetare i projektet. Osäker kontakta Sophia. 
Styrelsen är positiva till ytterligare medel in i projektet. Finns behov?   
 

Avvikelse : Ej ESF medel för ungdomsvägledare. Pga. för få deltagare. Extra möte med medarbetare och 
deras chefer 17/12. Förbundet klarar denna kostnad framtill ca februari. 
Förslag - Avsluta vägledaren som inte arbetar med deltagare i februari. 
Styrgruppen stödjer till förslaget.  
 



 

 

Utvärdering 

Socioekonomiska utvärdering av Mia projektet 2017- maj 2020. En rapport om kostnadseffekter och 
stegförflyttningar. Beräknas klar till årsskiftet. Indikationer från utkasten och materialet är: 
 

• MIA projektet kostar            ca 500-600 tkr/ månad i befintligt form 
 

• Kostnadseffekter av MIA     ca -300 tkr  
 

In i projektet har deltagarna en 100% offentlig försörjning med 1,71 mkr/månad   
Ut från projektet har deltagarna  82% offentlig försörjning med 1,41mkr/månad  
  
Störst effekt på kostnader för Minst effekt på kostnader för         
Offentlig försörjning 0-3 år          (76%) Offentlig försörjning 4+ (91%) 
Män            (71%) Kvinnor   (92%) 
Insats ”Ind. stöd, Arbetsträning”  (78%) Enbart haft kurs  (91%) 
Insats ”Kurs, Ind. stöd Arb. trän”  (74%)    
Insats ”Kurs, Ind. stöd”         (65%) 

 
Diskussionspunkter 
 
● Från projektmedarbetare  - Arbetshjälpmedel finansierade av 
kommuner? I vissa speciella fall kan kommuner finansiera när det 
leder till egen försörjning. Men det varierar från kommun till 
kommun. Lena ska undersöka vad som gäller hos FK. 

●Implementering 
Styrgruppen behöver börja arbeta med en handlingsplan för 
implementering.  Gällande Vad, när och hur m.m  Tidigare har 
styrgruppen efterfrågat utvärdering för att kunna bedöma vad det 
är som är effektivast att diskutera implementering av. Projekt-
ledning har tagit fram ett utkast till implementeringsplan se nedan. 

Utvärdering pågår och spridningsaktivitet av MIA metod (15feb), 
Kvantitativ effektutvärdering (22feb) och Kvalitativ utvärdering (8 mars).  
Regional arbetsgrupp pågår avseende möjligheten till regionala myndighetsgemensamma samverkansteam. 

 
Nästa möte: 12 februari 2021, kl. 14.30 – 16.00 


