
MIA/ASF möte 2021-12-16 (Digitalt) 
 
Närvarande: Katrin-MIA, Carina-MIA, Helene-Väddö, Michaela-Rekommenderas, 
Marie-Resursen, Helen-Selmas, Sofie-Spira, Thintin-ASF-samordnare 
 
 
Nuläget 
 
LeMat 
Helena är sjukskriven men har pratat med Thintin. 1–2 AF och 1–2 MIA, har plats för 
fler. Även en annan som är deltidssjukskriven så vill man komma i kontakt med 
LeMat så är det Eva, verksamhetsledaren man ska kontakta. 
 
Selmas 
Verksamhetsledaren sjukskriven under minst 1 ½ månad till. 4 MIA, inga från AF. 
Ska minska ner med volontärer så det finns plats för fler arbetstränande. Anställt en 
nu i verksamhetsledarens frånvaro. Stängt dagen innan röd dag och alla röda dagar. 
 
Väddö 
3 MIA och 1 från AF efter helgerna 1 till från AF. En MIA som varit hemma länge med 
Corona. Stänger 17 dec och öppnar igen den 10 dec. 
 
Café Rekommenderas 
2 AF men en som slutar på söndag, 2 MIA  
Stängt juldagen och nyårsafton-nyårsdagen. Nyanställt en tjej på 75 % som kommer 
från praktik. 
 
Resursen 
Fortfarande ingen från MIA men ett trevligt studiebesök från MIA kursen. 
Roslagsblomman delar ut 317 julklappar.  Stängt dagen innan röd dag och alla röda 
dagar. 
 
Re:Innovation 
10 AF och 13 MIA men låg närvaro på 3 och 1 avslutas i nästa vecka. En nyanställd 
från och med igår på 50 %. Vi har mycket sjukdomsfall just nu och 1 fall av Corona. 
 
Spira (före detta Växthuset)  
Flyttade in idag. Uppstart 10 januari. 
 
MIA  
2 kurser avslutade, en i Täby och en i Norrtälje. Lediga - dagen innan röd dag och 
alla röda dagar. Någon finns under alla andra mellandagarna på plats. 
  
 
Förlängning av MIA Vidare 
Samordningsförbundet har nu godkänt att förlänga MIA Vidare året ut. 
Samordningsförbundet kommer stå för oktober till december ekonomiskt. Det kan bli 
en mindre minskning av arbetsträningsplatser under dessa månader. 
 
 



AF – uppföljning med Mésud 
Thintin undrar om andra ASF haft uppföljning med Mésud. Inget annat ASF på mötet 
har haft det ännu. Hoppas alla får det för det var mycket givande. Han lyfter bland 
annat det som kan förbättras från vårt håll och vi har möjligheten att göra detsamma. 
 
 
AF- Thintin informerar om mötet med Åsa 
När jag hade möte med Åsa var hela Sveriges styre upp och ner. Åsa lyfte osäkerhet 
ang. budgeten eftersom då vi träffades var inget klart hur det skulle blir med 
budgeten. 
 
Däremot och oavsett budget så finns det inga signaler att AT och FAT ska minska 
enligt Åsa. Långtidsarbetslösheten ökar och behovet av aktivitet så som 
arbetsträning gör då även detsamma. 
 
Selmas tar jag alltid upp som punkt med mötet med Åsa och hon har inga svar utan 
är som jag, förundrad hur det är möjligt att ingen vill arbetsträna på ett hundcenter. 
 
Statistik har efterfrågats. Åsa visade mig att man kan söka på sin egen kommun och 
se hur det ser ut. Statisk kan användas för att påvisa värdet av vårt arbete t ex  
Klicka på länken och börja sök hur det är i er kommun J 
https://arbetsformedlingen.se/statistik 
 
Samordningsförbundet ska också titta på om man kan få fram värdet i ASF:ens 
arbete i siffror under 2022. 
 
 
GDPR – våren 2022 
Det kommer en under våren som är fokuserad på ASF. Återkommer när jag har ett 
datum. 
 
 
Fortbildning 2022 
SE – utbildning, ska se om vi kan söka pengar så alla ASF:en har den kompetensen 
inför framtiden. 
 
 
Motivationskursen   
Skulle alla ASF:en kunna få tillgång till kursupplägg/materialet så vi kan stötta upp 
den fortsatta utvecklingen? Vi tror att detta skulle vara mycket värdefullt både för 
deltagaren som kommer från kursen till ASF:en och även ASF:ens personal. Vi ser 
också en möjlighet att materialet kan hjälpa ASF:en att stötta dom omotiverade från 
AF eftersom kursen handlar om motivation och arbete. 
 
 
Möten under 2022  
Under 2022 kommer mötena flyttas över till Teams och Thintin bjuder in som vanligt. 
Mejladressen för Thintins Teams är thintin.strandman@tjejzonen.se så bli inte 
förvirrade för så ska det vara. 
 



Mötesdatum 
Torsdag den 3 februari kl.13.30-15.00 
Torsdag den 17 mars kl.13.30-15.00 
Torsdag den 28 april kl.13.30-15.00 
Torsdag den 9 juni kl.13.30-15.00 
samt 
Torsdagen den 18 augusti kl.13.30-15.00 
 
 
Hur beter man sig på en arbetsplats?  
Thintin kommer bjuda in alla som blir inbjudna till dessa möten till ett möte där ni får 
delge era erfarenheter om när ni mött personer som inte vetat hur man beter sig på 
en arbetsplats.  
 
Det handlar inte om att hänga ut eller håna personer utan att samla så mycket 
kunskap av er så Thintin kan sätta ihop ett material som kan hjälpa deltagare som 
inte innan arbetat att kunna komma snabbare in på arbetsmarknaden genom att 
bland annat kunna följa alla ramar och regler.  
 
Mötet är helt frivilligt!  
 
 

 
 

TACK till er alla för ett fantastiskt arbete under 2021  
 
 
 

Önskar er 
 

en vilsam God Jul och ett glittrande Gott Nytt År. 
 
 

 


