
 

 

 

Minnesanteckningar  

MIA VIDARE ROSLAGENS LOKALA STYRGRUPP 18 maj 2021 

 

Närvarande:  

Christer Rindensbacher – Arbetsförmedlingen  

Sanna Tinglöf – EC LSS/SoL, KSON i Norrtälje 

Lorentz Ogebjer – EC vuxen. Försörjningsstöd, Vaxholm kommun 

Lena Åkerstedt Aleksic – Försäkringskassan  

Yvonne Aili – Strateg, Soc.förv Österåker kommun 

Silvija Mujakovic – Soc.förv Norrtälje kommun  

Petra Ståhlgren – EC, vuxenavdelningen, Danderyd kommun 

Charles Koroma, Vallentuna kommun 

Sophia Dahlgren – Förbundschef Roslagen 

Marie Söderman – EC Social Omsorg, Täby  

Cecilia Sjömark – Delprojektledare MIA Vidare Roslagen 

 

Mötet genomfördes via skype.  

Frånvarande  

Camilla Lodén, Ec, Avd. Funktionsnedsättning, Täby 

 

 

 

Informationspunkter 

 Lägesrapport MIA Vidare Roslagen 

Under april har det varit få samverkansmöten för inremittering, totalt 10 samverkansmöten, varav 5 
personer blev inskrivna i MIA  (4 boende i Norrtälje) och tre personer ville fundera och 2 valde annan 
planering. Få möten under april kan dels bero på handläggarbyten och personalomsättning i 
inremitterande part ex. psykiatrin. Mötena sker fortfarande digitalt.  
 
Vi ser att det ofta är samma handläggare som inremitterar så när de försvinner så minskar också 
inflödet av deltagare. Vi behöver hjälpas åt att hålla infon om MIA levande till alla, inte bara de som 
redan känner till och inremitterar till MIA. Med anledning av detta höll vi ett webbinarium för 
informationsspridning om projektet – ca 40 personer kom – minst en tredjedel från psykiatrin.   
 
I dagsläget använder vi ca 32 av 34-36 platser på ASF. Ingen kö till arbetsträningsplatser på ASF 
dagsläget.  
 
Vår nyanställda SE handledare Ann Hellgren börjat arbete heltid i projektet. Kommer att arbeta med 
deltagare som vill praktisera/arbetsträna hos externa arbetsgivare. Jobbar just nu med övergången 
från arbetsträning på ASF till praktik/arbetsträning hos externa arbetsgivare. Deltagare är positiva till 
detta då det minskar deras oro inför avslut på ASF. 

Uppstart av 4 arbetslivsinriktade kurser i maj där samtliga är fullsatta. Kursen som vänder sig till 
ungdomar 16-24 år har varit en framgång. Kursledare från KAA Österåker. Ytterligare uppstart av 
kursen till hösten planeras.  

 



 

 

I dagsläget har vi haft 152 deltagare –84 kvinnor, 62 män,  och 6 personer som ej angett kön. Från och 
med 1 mars har vi skrivit in 15 personer främst på grund av uppstart av extrainsatta kurser.  

Vi arbetar idag aktivt med ca 68-70 deltagare. 13 personer arbetstränar hos extern arbetsgivare. 

MÅL: 25 % har avslutats till arbete eller studier. Nuläge: 10,8% 

MÅL: 30 % har avslutats till  ordinarie arbetsförberedande insatser. Nuläge: 27,3%  

 Utifrån statistik – Deltagare i MIA Vidare Roslagen  

Vanligaste åldersspannet är 30- 44 år för såväl män som kvinnor. 

Högsta avslutade utbildning: grundskola för kvinnor och gymnasiet för män. Om man ser till hela 
gruppen så har deltagare från Danderyd kommun gymnasiet som högsta avslutade utbildning. 
Deltagare boende i Norrtälje har oftast grundskola som högsta avslutade utbildning. I Österåker har 57 
% av kvinnorna högre utbildning  - jämfört med männen 20%. 

Kvinnorna har också haft offentlig försörjning i fler år än vad männen haft. Kanske beror detta på 
långvarig sjukskrivning? Sett till hela gruppen av deltagare har de haft offentlig försörjning i 1-6 år. 

 Danderyd kommun har 71 % haft offentlig försörjning 3-6 år och 29% av deltagarna har haft offentlig 
försörjning i över 9 år. Forskning visar att ju längre deltagare varit ifrån arbeta desto svårarade är det 
att komma tillbaka till arbete.  

Av gruppen kvinnor inremitterar 50% från FK, av gruppen män remitteras 46% från kommunen.  

Avslut till fortsatt rehabilitering utan arbetslivsinriktad rehabilitering är just nu den största 
avslutningsorsaken för både män och kvinnor. Resultaten kan vara något missvisande då 
avslutningsorsaken har varit svår att definiera. 

 Guldkorn 

Att kurserna är eftertraktade och fullbokade. Kursledarna har fått in bra rutiner på såväl momenten i 
kursen som i de individuella samtalen inför kursstarten.  

Två deltagare har avslutats till studier.    

Medarbetaren – engagerade, flexibla och har arbetat hårt med att göra uppföljningar och planeringar 
för deltagare på ASF. 

 Ekonomi  

Sophia berättar att vi har möjlighet till ytterligare personalresurs. Sophia och Cecilia ser över behov 
och eventuell rekrytering. I övrigt inget att tillägga gällande ekonomin.  

 Information från regionala MIA Vidare  

Pilotprojektet gällande övergång mellan projektet och ordinarie verksamhet kommer att genomföras 
av MIA Vidare HBS (Huddinge Botkyrka Salem). MIA Vidare Roslagen har eventuellt möjlighet att haka 
på senare skede.  

ESF har dragit tillbaka utlysningen React som eventuellt var aktuellt för att ansöka om pengar för att 
gör MIA projektet nationellt. Ny utlysning kommer i aug/sept, då kan det finnas möjlighet att söka 
pengar för den målgrupp som projektet vänder sig till.  

 



 

 

Diskussionspunkter 

• Reflektioner implementering 

Diskussion kring implementering som även kommer vara stående punkt under hösten. Yvonne, 
Österåker kommun, berättade att de pratat om att personal från kommunen kan eventuellt 
kostnadsfritt delta i teamen. Samverkansuppdraget ingår i ordinarie arbetsuppgifter. FK och AF – 
ersättning för sitt deltagande i teamen. Önskar att fortsätta med ASF och kurser som insatser. 

Sanna, KSON i Norrtälje, instämmer att det mest troligt kommer vara ok med personal som bemannar 
teamet kostnadsfritt då det ingår i arbetsuppgifter. Behöver lyfta detta i ordinarie verksamhet för att 
ta beslut.  

Christer, AF, säger att det är svårt att säga ja till något då budgeten inte är bestämd. Oklart hur 
verksamheten ser ut efter årsskiftet.  

Lena, FK, lyfter att implementeringsfrågan diskuteras i  olika grupper som ibland överlappas. Viktigt att 
veta vad varje grupp ska ta beslut om och vilket mandat som finns i de olika grupperna. Sophia tar med 
sig frågan.  

• Medel för kursledare KAA Österåker 20% 

Det är få deltagare som avslutas till studier. Frågan är om vi kan göra något ytterligare för att bidra till 
att deltagare ser studier som en möjlighet. Cecilia och Sophia ger förslag om att se på ett eventuellt 
samarbete med KCNO och eventuellt använda medel för att rekrytera en studie och yrkesvägledare på 
20% till projektet. Styrgruppen ställer sig positiva till förslaget och Cecilia och Sophia tittar vidare på 
detta.   

• Personalomsättning i samverkansteam 

Under hösten och våren har 10 av 11 personer i samverkansteamen avslutat sina uppdrag av olika 
anledningar. Detta medför minskad inremittering av deltagare, ökat arbete för projektledningen och 
för samverkansteamen. Personliga relationer och samspelet som byggs upp i de olika teamen tar tid att 
bygga upp. Ett medskick till styrgrupp från projektmedarbetare och projektledare är att de personer 
som tillsätts i största möjliga mån har kvar sitt uppdrag och att personen själv är intresserad att delta i 
projektet. Men det finns stor förståelse att det finns olika förutsättningar i verksamheterna.  

Viktigt att vi ser varandra som medarbetare och kollegor som samarbetar kring deltagaren. 

Övrigt 

Petra, Danderyd Kommun, berättar att hon kommer att sluta. Vi tackar Petra för hennes medverkan i 

projektets styrgrupp och önskar all lycka till i fortsättningen.  


