
 

 

 

Minnesanteckningar  

MIA VIDARE ROSLAGENS LOKALA STYRGRUPP 9 feb 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 

Maria Rösby, processledare MIA Vidare regionalt 

Cecilia Sjömark – Delprojektledare MIA Vidare Roslagen 

 

Mötet genomfördes via Teams.  

Frånvarande  

Camilla Lodén, Ec, Avd. Funktionsnedsättning, Täby 

Marie Söderman – EC Social Omsorg, Täby  

Myrna Selenius, utvecklingschef, Utb.förvaltningen, 

Österåker 

 

 

Incheckning: Implementeringen, vad tänker du på då? 
 

o Metoder och arbetssätt 
o Införa, förankra 
o Förverkliga, genomförande 
o Skapa utifrån en idé 
o Framgångssaga av utveckling 
o Få in något i den dagliga verksamheten 
o Sätt som ger effekt och resultat 
o Skapa verkstad 

 

Informationspunkter 

 Lägesrapport MIA Vidare Roslagen 

Cecilia berättar att det är av vikt att deltagaren kommer förutsättningslöst till inremitteringsmöten, att 
de inte på förhand blivit lovat något.  

Diskussioner i arbetsgruppen sker kring gränsdragning av ärenden till ordinarie verkshamet eller 
projektet. Viktig fråga inför inremittering - vad kan MIA göra som inte redan är gjort? Att ha rimliga 
förväntningar på vad projektet kan åstadkomma och att det finns sannolikhet att deltagaren kan 
närma sig arbeta och/eller studier. Inte sysselsättning 

Totalt antal deltagare i projektet är 116 personer, 35% av deltagarmålet på 330 deltagare. Fler män än 
kvinnor. Just nu arbetar vi med 71 deltagare i projektet. Ca 40 personer befinner sig på arbetsträning 
på ASF. Resterande kartläggningsfas, uppsöka arbetsgivare, kursstart nästa vecka i Norrtälje och Täby. 
9 personer är hos externa arbetsgivare. Vore fler om vi hade löst försäkringar. Just nu så finns 



 

 

möjlighet till extern praktik för försörjningsstöd i vissa kommuner samt personer med 
aktivitetsersättning.  

 Insatser 
 8 nya medarbetare av 11 i inremitteringsteam. Utmaning. Vikten av 

kontinuitet i personalstyrka är viktigt i dessa möten. Väntetid för deltagare 
främst i  Norrtälje.  

 Rekrytering av SE-handledare pågår. Intervjuer planeras under nästa vecka.  
 Stor efterfrågan av kurser. Eventuellt ytterligare kursstart i vår om 

personalresurs finns? 
 Insatsen ungdomsvägledare kommer avslutas i februari då vägledare inte har 

deltagare från målgruppen. 
 Från sista december till sista januari har 14 deltagare avslutats på ASF. Flest 

avslutas till sysselsättning.  
 

 Ekonomi 
 Styrgruppen gav projektledare i uppdrag vid föregående möte att skriva 

ansökan om ytterligare 700.000 kr till arbetsträningsplatser. 
Beredningsgruppen ställde sig positiva till detta och under nästa vecka tas den 
upp i samordningsförbundets styrelse. Slutgiltigt besked väntas under nästa 
vecka.  

Diskussionspunkter 

 Cecilia berättar att teamet gärna håller information om projektet och dess 
insatser. Teamet kan också delta på ärendedragningar i ex. arbetsgrupper 
kontinuerligt för att ex. skapa en samsyn om målgrupp. Funderingar kring 
webbinarium till samtliga handläggare. Hör av er till Cecilia vid intresse. 

 Avvaktar med enkät angående upplevelse av inremitteringsteam.  
 Sammanställning av avslutade deltagare – avvaktar och tar upp frågan på nytt 

senare i vår. 

 

Workshop Implementering MIA Vidare Roslagen med processledare Maria Rösby 

 Behov & ideal 2022 
o Vilka aktiviteter behöver finnas kvar för att tillmötesgå målgruppens behov? 

 Myndighetsgemensamma team, kurs för deltagare, praktikplatser/arbetsträning på 
ASF men också externa arbetsplatser. 
 

 Utkast till en handlingsplan 
o Diskussion i helgrupp och Sophia antecknade i ”Handlingsplan”. 
o Diskussion i helgrupp:  

 det finns olika förutsättningar bland olika medlemsparter.  
 Viktigt att varje part vet vad projektet har gett dem lokalt för att kunna ge 

information om detta i hemorganisation. Vad kostar det oss och vad har vi fått ut av 
det?  

 Frågor för varje styrgruppsrepresentant att ta hem till sin egen verksamhet: 
 Vad behöver vi veta mer om för att ta reda på om det är aktuellt med 

implementering för vår verksamhet?  



 

 

 Varje medlem måste också ha en tydlig målbild – vad har vi för lokala 
mål med att delta i MIA? Vilka behov finns i vår verksamhet? Vad 
förväntar vi oss att se för resultat? 

 
o Exempel på VAD som skulle implementeras: 

 MGT 
 MGT i kombination med kurser och praktik/arbetsträning 
 MGT i kombination med insatser hos ordinarie verksamhet 

 
o Exempel på VEM som ansvarar för vad: 

 Styrgruppen arbetar med frågan och kan föreslå en implementeringsplan för 
förbundets styrelse och medlemmar 

 Sophia ansvarar för att information till och från förbundets beredningsgrupp och 
styrelse 
 

o Exempel på RESURS som behövs vid/efter implementering: 
 En funktion som samordnar de olika MGT-teamen när MGT är implementerat 
 Information om vad som är möjligt att implementera via förbundet (ekonomi) 
 Framtagande av överenskommelse 

 

 Nästa steg? Hur fortsätter ni implementeringsarbetet? 
 Vi behöver fortsätta diskutera gemensam målbild 
 Vi behöver veta vad som ger önskvärd effekt och resultat 
 Fortsätta diskussionen och implementeringsarbetet på kommande 

styrgruppsmöten 
 

 

 

 

 


