
 

 

 

Minnesanteckningar  

MIA VIDARE ROSLAGENS LOKALA STYRGRUPP 20 april 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 

I dagsläget har projektet haft 137 deltagare – 57 män, 74 kvinnor och 6 som ej angett kön. Vi arbetar 
idag aktivt med ca 68-70  deltagare. Har ca 15 månader kvar innan projektet inte kan ta emot fler 
deltagare ca juni 2022. Det betyder att vi behöver få in ca 12-13 personer per månad (även 
sommarmånaderna) för att klara deltagarmålet. Finns risk att inte uppnå detta.  

Under mars har samverkansmöten varit få. Endast 14 möten varav 6 blev inskrivna vid mötestillfället 
och 4 ville fundera och resterande 4 personer gick till annan planering utanför MIA. För att öka inflödet 
så alla projektmedarbetare fått mail om situationen och ett webbinarium kommer att genomföras den 
26 april som vänder sig till handläggare med fokus på målgruppsdefinition, insatser, arbetssätt. 

Det är fortfarande kommunerna (39%) och FK (38%) som inremitterar flest deltagare. Regionen står för 
12 % dvs 17 personer vilket antyder att projektet är relativt känt. Vi har kontinuerliga möten med 
vården med i Österåker, Täby och Danderyd/Mörby.   

• Arbetsträningsplatser:  
Samordningsförbundet skjutit till 700.000 kr vilket innebär ca 34-35 platser projekttiden ut. 
Har i dagsläget kölista med 10 personer som uppdateras varje torsdag i arbetsgruppen. Beslut 
på arbetsträning på ASF sker 3 månader i taget, max 6 månader.  
 

• Rekrytering klar: 

Det som kan bidra till arbetet med att avsluta deltagare från ASF för att gå vidare till nästa steg 
är att rekryteringen av en SE-handledare på heltid – Ann Hellgren – är klar. Så snart en 



 

 

deltagare planerar gå vidare mot praktik hos extern arbetsgivare kopplas denna insats in. Kan 
ske parallellt i slutet av arbetsträningen. 

Personer med sjukpenning  har nu personskadeförsäkring (ej sakförsäkring) hos externa 
arbetsgivare. Kan underlätta övergången till det förstärka samarbetet då personen redan är 
inarbetat med arbetsuppgifter och arbetsgivare.  

• Kurser: 

Ny kurs genomförs utomhus riktad mot ungdomar med ny start planerad till oktober för 
personer 16-24 år. Samtliga kursdeltagare har varit positivt inställda till att träffas fysiskt för att 
det finns ett behov av ett socialt sammanhang. På Roslagens inremitteringsmöten noteras ett  
större intresse än vanligt att delta på kurserna. Kanske kan det kopplas till pandemins effekter 
avseende ökad psykisk ohälsa och behov av att ingå i ett socialt sammanhang. För att försöka 
tillgodose behoven kommer vi starta upp ytterligare kurser under maj.  

Ungdomsvägeldarna från KAA avslutats förutom i Österåker kommun pga inget inflöde av 
deltagare. 

Ekonomi 

• Samordningsförbundets styrelse har beslutat att  skjuta till medel på 700.000 kr till 
arbetsträningsplatser.  

• Kom ihåg att fakturera för era medarbetares arbetstider i MIA. Vid fakturafrågor kontakta 
Sophia. 

 

Information från regionala MIA Vidare 

• Diskussion om nationell utvidgning av MIA diskuteras på regional nivå. 

• Outnyttjade medel finns pga. pandemin och därför diskuteras en eventuell förlängning för alla 
delprojekt till december 2022. 

• FK har lyft förslag på regional nivå om ett pilotprojekt med syfte att se över överlämningar i 
MIA. Sophia ställer frågan om Roslagen skulle kunna tänka sig delta vid detta pilotprojekt. 
Styrgruppen tar med sig frågan och vi återkommer till frågan nästa styrgruppsmöte. 

 

Diskussionspunkter 

• Vid workshopen i januari var det två insatser som styrgruppen angav som aktuella vid ev. 
implementering: myndighetsgemensamt team (MGT) och ASF platser. Båda insatserna kostar 
ca 2 mkr/år. Samordningsförbundet har möjlighet att finansiera insats för 2 mkr att lägga på 
insatser. Frågan är vilken/vilka? 
Vid implementering av myndighetsgemensamt team kommer målgruppen att breddas då det 
inte kommer att vara en ingång till MIA projektet. 

Med samordningsförbundets medel samt med externa medel kan man eventuellt ha både 
MGT och ASF platser. 

Styrgruppen diskuterar vilken insats som önskas bli kvar efter projektet. Det är  svårt att svara 
på vilken insats som de önskar se efter MIA, och huruvida det finns medel att nyttja. Måste ta 
hem diskussionen till organisationen. Det är också skillnad i vilket mandat man har som 
styrgruppsrepresentant i MIA att besluta om detta. Yvonne lyfter att det är svårt att se vad 
MGT har åstadkommit, vad är effekterna av dem?  



 

 

 

• Medel finns kvar i projektet, bland annat på grund av att ungdomsvägledarna inte arbetet i 
den omfattning som var planerat i budget. Projektet kan därför anställa en person på heltid. 
Styrgruppen ställer sig positiva till att Sophia och Cecilia tittar vidare på eventuell 
nyanställning.  

 

• Guldkorn skriven av medarbetare: 

” ”Nu kommer jag för första gången på 9 år kunna köpa något åt mig själv och mina barn.” 

Citatet kommer från en deltagare som nyss hade blivit erbjuden anställning efter att varit 
sjukskriven och haft försörjningsstöd i många år. Personen hade under åren innan och 
under MIA-tiden djup depression och en svår social situation som gjorde att han hela tiden 
har fick kämpa för att få vardagen att gå ihop. Han uttryckte ofta hopplöshet och låg 
självkänsla. Deltog tacksamt i den motiverande kursen hösten 2018. Arbetstränade därefter 
på ett ASF under ett år med mycket blandat resultat. Kunde vara frånvarande längre 
perioder och var jätteduktig och aktiv (skicklig i köket). I samband med att arbetsträningen 
tillfälligt övergick till distans var hans uppgivenhet total och vi diskuterade avslut. Han fick 
då möjlighet att byta arbetsträningsplats till ett annat ASF. Detta är en man med många 
talanger och blev med sin händighet snart en tillgång på arbetsplatsen. Drabbades 
långvarigt av covid under sommaren och var frånvarande av och till. Under hösten ökade 
han stadigt arbetstiden och kände sig mer och mer redo för att gå mot anställning. SE-
handledaren ordnade en intervju hos ett mindre byggföretag som erbjöd en anställning vid 
sittande bord. Gjorde sin första dag på jobbet kort därefter.  
  
Slutsats: Deltagaren kände sig värdelös och klämd mellan vården, kommunen och en 
pressande familjesituation. Visste inte vart han skulle vända sig för att få ett hopp om 
förändring. Remitterades till MIA genom en insatt handläggare på ekonomiskt bistånd. 
Trots långa perioder av hopplöshet har han hela tiden visat en inre motivation vilket har 
gjort att alla inblandade (SE-handledare, personer på ASF och socialsekreterare) inte har 
velat släppa taget. Det visade sig att det lönade sig.  

 

• Övrig: Nästa projektmedarbetarmöte den 18 maj. 


