
 

 

MIA-möte med ASF i Roslagen 2022-03-17 

 

 

Nuläge 

 

LeMat 

Inte många arbetstränande – 3 från MIA 1 från AF 

Mycket boende men inte så mycket konferenser. Kämpar på! Inte lyckats tillsätta tjänsterna så vi 
får gärna tipsa en morgonpigg köks och städ och en arbetsledare 75% 

 

Resursen 

Städ och fönsterputsningar – har flera uppdrag. Har ingen från MIA och ingen från AF ännu. AÖP 
– Resursen, Caféet och Roslagskrafterna underleverantör till Tanke & Handling. MIA Magnus ska 
boka in ett studiebesök hos Resursen inom kort. 

 

Selmas 

Anki fortsatt sjukskriven till 1 juni. Trimmet ligger nere. Dogwalkning – fler efterfrågningar nu. 
Förhoppningsvis kommer vi kunna anställa en ny person för detta. Ingen från AF och inte heller 
en förfrågan. Ha en ny från MIA och 2 redan men en ska avslutas. 

 

Väddö 

Förkultiverar och för sår. På åkern har vi 2 tunnelhus – spenat. Förbereder inför sommaren. Skralt 
i kassan ingen försäljning under vintern. Förhoppningsvis någon försäljning vid påsk. Avstämning 
med AF men inga från AF. MIA 4. F.d. MIA deltagare nu anställd. 

 

Caféet 

400 års jubileum i Norrtälje. Kulturprogram och handarbetsgrupp som kommer till caféet.  



1 AF och 2 MIA. Ingen kommunikation med AF. Michaela varit sjukskriven men är nu på väg 
tillbaka. 1 gång/vecka har caféet en präst på plats för dom som vill prata om kriget t ex.  

 

Re:Innovation 

15 MIA och 8 AF. David som varit MIA deltagare och nu är anställd presenterar sig. 

 

MIA 2022 

 

MIA personal 

Eva har nu gått till Täby Kommun. Ingen ersättare för henne utan hennes arbete kommer 
fördelas mellan Malin, Ann, Magnus med stöd av Carina (FK). 

 

Inflödet 

Ganska lugnt ett tag. Kommer bli lite bättre. Österåker fulltecknat nu ett tag framöver. Norrtälje 
och Täby som har haft flest deltagare just nu.  

 

Framtiden 

Positivt inställda till en framtida ansökan för 2023 verkar Samordningsförbundets styrelse. Även 
MIA personalen lever med samma ovisshet som alla ASF:en. 

 

Uppföljningar 

Fast och regelbunden uppföljning med handledare, deltagare och MIA. Redan från början 
planerar in nästa möte. Ny rutin som vi nu klubbar. 

 

Arbetsförmedlingen 

Artikel 

Flertalet har skrivit under och Helene har skickat till Riksmedia men tipsa gärna om fler media 
kanaler. 

 

Webbinarium 19 april 

Rekommenderar alla att delta – mejl är utskickat om detta. 



 

Arbetsträningsplatser 

Dåligt inflöde för oss alla från AF. En opålitlig samarbetspartner! 

 

 

Aktuella utbildningar/webbinarium 

GDPR 18 februari, kl. 13.00-15.00, reflektioner. Kanske lite klokare men inte helt säker. 

 

Resursen har gått en digital GDPR utbildning, klicka på länken om ni är intresserade 

https://gdprcert.se/ 

 

Nästa möte 

Nästa möte torsdagen den 28 april kl.13.30 digitalt ( Teams) länk utskickad redan.  

Men finns även här https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NWY4ZDFlNGMtOTkzNi00OGQxLWFjNDgtNmQ3ZmViNTFjYTcy%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d651be8c-2c97-4e06-b6d3-
8693626fb071%22%2c%22Oid%22%3a%22a59de092-0faf-4c22-9d2b-3d1443e2531c%22%7d  

 

 

 

 

 


