
 
 

Möte med ASF/MIA 2021-06-10 
 
 
Nuläget 
 
 
Täby Re:Innovation 
6 MIA (2 hos underleverantör) 
Ny personal – Lotta ansvarig för butik och lager. Kommer från JOB:en/AF. 
Lunchbeat nu 3:e veckan som vi gör det och vi ser positiva resultat redan. 
Stängt vecka 28 
Munskydd fortfarande 
 
Café Rekommenderas 
2 MIA och 1 på väg in 
Flytt till Wallinska huset. Massa fix och trix inför flytt 
Smygöppnar på midsommardagen – veckan efter som vanligt. 
Munskydd fortfarande 
Flytten innebär mycket bättre förutsättningar på alla sätt. 
 
Selmas hundcenter 
3 MIA och 1 är på väg in. 
Problem med AF – inga deltagare därifrån 
En ny deltidsanställd börjar snart och hon kommer från MIA. 
 
LeMat/Berga Beds 
3 MIA – snart bara 2 
Titta på möjligheten att anställda en tidigare MIA deltagare på sommarjobb. 
 
Väddö Hälsoträdgård 
4 MIA – 2 slutar nästa månad och 1 i augusti. 
Finns hur mycket jobb som helst – tagit in andra praktikanter 
Inte stängt över sommaren. 
Försäljning av överskott av plantor i växthuset 
Vid midsommar öppnar vi gårdsbutiken. 
 
 
AF-möte 
Vill ni skicka med något till Thintin som ska ha möte med AF i nästa vecka. Skicka underlag 
senast måndag. 
 
Medskick: 
Inte så kul att ringa upp och boka in studiebesök. Mycket språkliga problem. Ingen motivation 
förstår inte att dom ska arbetsträna och varför? Ansvaret ligger på ASF nu och känslan är att 



 
 
blivande deltagare inte vet vad dom ger sig in på. Ingen eller väldigt lite information innan 
studiebesök och start om personens problematik och utmaningar. 
 
 
Angående MIA deltagares semester. 
Sjukpenning – där är det troligtvis fritt fram att ta ledig. Men dom behöver kolla upp det med 
handläggare. 
Försörjningsstöd genom kommunen – svårt att få ledigt/semester. 
 
 
Läget i MIA 
10 stycken under maj – hälften av personerna blev inskrivna på samverkansmöten som förr 
kallades Inremitteringsmöten. 9 stycken möten/vecka är det vanliga för samverkansmötena dvs 
36 stycken i månaden vilket man hoppas och tror kommer bli även i höst. 
 
Väldigt många nya representanter i samverkansmöten, vilket gör att gruppen har en liten längre 
startsträcka innan dom är inne i arbetet. Sommaruppehåll från juli till mitten av augusti 
 
Ingen kö till MIA men det har varit missvisande informationen på kommuner och FK att det var 
fullt på MIA. 
 
9 stycken MIA deltagare som funnits på väntelista kommer att placeras inom kort  
 
Inskrivna i MIA 
86 kvinnor 
62 män 
 
MIA arbetar aktivt med 70 och 27 ute på arbetsträning 
 
MIA deltagare  
Person mellan 30-44 år  
Kvinna – grundskola 3-6 år har offentlig försörjning och kommer från Försäkringskassan 
Män – Gymnasium 2-4 år  har offentlig försörjning och kommer från kommunen 
 
Majoriteten går till fortsatt rehabilitering – dvs. sysselsättning/daglig verksamhet 
 
Förändring under sommaren när det gäller närvarorapportering? 
Juni och julis närvarorapporterna MÅSTE vara inlämnad senast 10 augusti. 
 
OM ni skickar faktura för juni månad så gäller samma regler som innan dvs ni måste även skicka 
närvarorapporten tillsammans med fakturan senast 10 juli. 
 
 
 
 



 
 
Återkoppling från förra protokollet 
Cecilia har kollat med MIA regionalt och dom kommer inte ändra den digitala signeringen så det 
kommer en kvittens. 
 
 
Funderingar om MIA i framtiden 
Helene - Väddö 
Detta sätt att jobba är så bra, vad händer sen frågar oroliga MIA deltagare? Hur lugnar man folk?   
 
 
Cecilia-MIA 
Hur ska vi leva vidare efter 2022? Man vill att detta ska leva vidare! Det är styrelsen som tar 
beslutet. Man tittar på olika möjliga vägar för att man precis som deltagarna tror på detta 
arbetssätt. 
 
 
Seminarium genom Samordningsförbundet i höst 
GDPR och Våld mot kvinnor kommer arrangeras i höst, inbjudan kommer. 
 
 
Vilka teman nästa termin? 

• Agera vuxet? 
• Motivation? 
• Hur beter man sig på en arbetsplats? 

 
Inga nya teman kom upp på mötet. 
 
Nästa möte 
Torsdag den 26 augusti kl.13.30-15.00 på Zoom.  
Länken till mötet är: https://us02web.zoom.us/j/2936048769 
Meeting ID: 293 604 8769 
 
 
 
 
 
 
 


