
 

 

MIA-möte med ASF i Roslagen 2021-11-18 

 

Nuläge - Kort runda 

 

Re:Innovation  

David nyanställd, kommer från MIA. Blivande anställd (Anna från AF) börjar i mitten 
av dec på 50 % och AC går då ner till 50 %. Problem med avslut av deltagare från 
AF men inga nya in vilket skapar oro. 

  

Café Rekommenderas 

3 MIA, någon från AF. Samma problem som Re:Innovation. Nu börjar också 
julhandel och vi ligger bra till för fler kunder. Kulturkvällar har vi nu och dom är alltid 
fullbokade. 

 

Resursen 

Gamla kunder har kommit tillbaka. Rullar på som vanligt. Alltid behov av en som 
arbetstränade. Ingen deltagare nu.  

 

Väddö Hälsoträdgård 

Det är lugnt hög sjukfrånvaro och VAB bland deltagarna. Känns lite folktomt. Håller 
på att förbereda för julmarknad. Stänger 3 veckor över jul. Sista ruschen fram till 17 
dec. 

 

Roslagskrafterna 

Vi har det bra 7 från AF. Samma problem som andra med AF. 



LeMat 

Folktomt, 1 från AF och 1 från MIA. Skönt att det lugnat sig lite med hotelldelen 
men konferensdelen har nu ökat. En 75% tjänst finns ledig med arbetsområden 
kök(frukost) och städ. Det krävs en morgonpigg person med bil eller som bor nära 
Roslagsbanan. 

 

Selmas Hundcenter 

Anki sjukskriven minst 1 månad, en person som jobbat innan har nu gått in för Anki 
under hennes sjukskrivning. En person från MIA dyker inte upp. Nu har vi relativt fullt 
med hundar. Tjejen som gå trimutbildningen är klar i dec och blir då anställt på 
lönebidrag. 

 

MIA 

Vi har 2 kurser, en i Norrtälje och en i Täby. Lågt inflöde just nu från alla kommuner.  
Österåker sackar efter med inflöde.  

 

Nya ASF – underleverantörer i MIA 

 

Växthuset i Danderyd 

Fått lokal, registrerat firman. Affärsidé - Hemtjänst åt företag, Växthus med eventuell 
försäljning och administrativa tjänster. Målet är att vara öppen för MIA deltagare 
januari 2022. 

 

Returskänken (Norrtälje) 

Roslagsblomman samarbetar med Returskänken. Vi har också väldigt många 
deltagare/stor efterfrågan i Norrtälje så oron att man förlorar deltagare till 
Returskänken behöver inte finnas. 

 

Alla underleverantörer har samma krav som oss andra.  Ansvarig för 
underleverantörerna är Re:Innovation. 

 



MIA 2022 

Samordningsförbundet har ett styrelseförslag att förlänga projektet när MIA avslutas 
från oktober till december. Vi vet styrelsens beslut förhoppningsvis på nästa möte. 

Framtiden efter MIA? Förhoppningsvis så kommer det finnas en ESF utlysning så 
Samordningsförbundet kan söka nytt projekt. Men detta vet vi ingenting om idag 
egentligen utan vi kan bara hoppas. 

 

Tillgänglighet 

Genomgång av sammanställning från MIA´s Tillgänglighetschecklista. Viktigt att 
tänka på att vi alla måste jobba med vårt företags tillgänglighet och att det finns 
alltid finns utvecklingsmöjligheter. 

Thintin kommer att arbeta med ASF:en utifrån UUA ( Universell utformning av 
arbetsplatser) efter årsskiftet. 

  

AF – Thintin tar med till mötet med AF 

• Statistik  

• Oro inför alla avslut men ingen uppstart 

• Selmas hundcenter – fortfarande inga från AF 

 

Webbinarium 

GDPR webbinarium den 25 oktober. Thintin har framfört kritiken om att den inte 
kändes relevant för ASF:en. 

 

Kompetensutvecklingsbehov 2022  

BIP, SE, Hälsofrämjande (sömn, kost, motion osv.) – samma material till alla ASF att 
arbeta med.  

Tips från Chrissan ang. SE kolla med Hemvärnet och MISA.  

 

 



Planering 

Thintin har kvar motivation och hur man beter sig på en arbetsplats på sin lista så ni 
vet. 

 

Övrigt 

Nästa möte torsdag den 16 december kl.13.30-15.00 

 

 


