
 

 

MIA-möte med ASF i Roslagen 2022-04-28 

Nuläge 

Returskänken – Lianda 

1 AF, 1 genom psykiatrin, 1 MIA och en till på väg in. Affärerna går bra. Mycket kunder och 
mycket att göra. 

Roslagskrafterna - Chrissan 

4 MIA, 4 AF En på väg från både MIA och AF men också en del på väg ut. Ändrat köpbeteende 
under Corona men nu är det mer som innan igen. Mindre försäljning som innan på måndagar 
och torsdagar. Stadsmissionen kommer till Norrtälje – tidningen skriver att nu kan äntligen 
Norrtäljeborna få arbetsträning… Anställt 2 personer hos Stadsmissionen som kommunen 
betalar för att hämta upp saker i återbrukscontainers. 

Caféet - Michaela 

2 MIA, 0 AF. Vi börjar märka av högsäsong. Några i personalen sjukskrivna. En vabbar, kollar på 
sommarpersonal just nu. Ska bli kul nu när allt börjar hända igen. 

Väddö - Helene 

O AF, 5 MIA – en på väg till nästa steg. Går emot högsäsong – väldigt mycket att göra nu.. 
Rullar på, får köra stenhårt för att klara oss under vintern.  Försäljning i växthuset. Man kan inte 
leva på grönsaksförsäljning utan måste ha många ben att stå på för att gå runt. 

LeMat- Helena 

6 MIA, 2 AF kanske ytterligare kommer också. Säkra upp personal inför sommaren och många är 
tyvärr sjukskrivna. 

Spira- Sofie 

10 MIA, inget avtal med AF men en arbetstränande genom GK (gemensam kartläggning) som 
dock inte ger betalt. Behöver mer arbetskraft så GK är bra. Lätt att ta sig hit och kontorsarbete 
som många vill träna på. Skruvat trädgårdsmöbler idag. Men vågar inte ta så mycket uppdrag av 
företag för närvaron hos deltagarna behöver stabiliseras. 

Re:Innovation- David 

15 MIA, 7 AF Vårrensning igår då vi i personalen slängde massa saker på ”tippen” så alla 
deltagare får lite mer utrymme. Bra personaldag - Alla är peppade på hur vi ska ge alla deltagare 
det bästa stödet. Morgonmöte har vi också varje morgon så alla vet vad alla behöver både 
deltagare och anställd.  



Sommarplanering - Hur tänker ni ha öppet i sommar?  

Thintin återkommer med en specifik lista på sommaröppet. 

 

Ang. sommarledighet och deltagare 

MIA deltagaren får oftast vara ledig hur mycket som helst och får vanligtvis välja. Men vi tror att 
ledigheten inte bör vara under längre perioder för då tappar man lätt fart och det är svårt att 
komma i gång igen. 

 

Ang. sommaren och betalning av faktura 

Frågan om att få betalt som vanligt över sommaren kom upp.  ASF:en klarar inte sommaren utan 
att få fakturorna betalda som vanligt. Cecilia ska dubbelkolla att vi får utbetalt under sommaren 
som vanligt. 

 

MIA 2022 

Går lite kort för att en kollega slutade. Inte alltid ute så mycket som vi skulle vilja hos er för 
uppföljning.  

Hårt tryck 112 personer ute i aktivitet just nu. Har aldrig haft så många och varit så få personal. 
270 unika deltagare har vi arbetat med tillsammans. ASF- Ni gör ett fantastiskt arbete!  

47 deltagare arbetstränar just nu på ASF! Sophia ska titta på hur mycket pengar vi har kvar nu för 
att hålla budgeten under resten av tiden. Just nu är det 20 personer i kö som vill börja 
arbetsträna på ASF:en.  

MIA är behov av stöd från ASF:en eftersom all MIA personal har väldigt mycket på sitt bord. 
Signalera om ni ser några negativa förändringar med deltagare, t ex som mycket frånvaro. 
ASF:en ser deltagaren varje dag, vilket MIA personalen inte gör. 

 

Framåt -MIA Vidare 

Vi ska fortsätta okt-dec 2022 i befintlig form hoppas vi men Cecilia får återkomma när hon har 
fått mer siffror av Sophia. Se över avtalen inför förlängning. 

 

Digital signering 

Deltagaren digitala möjlighet att signera närvarorapporten avbryts. Kan INTE använda den 
digitala möjligheten från och med 1 juni. 

 

 



MIA personal 

Carina L (FK) som jobbar på MIA ska börja arbeta med deltagare som har ersättning genom FK. 
Så hon kommer arbeta precis som andra inom MIA och vi får nöjet att träffa henne lite mer. 

 

Eventuellt nytt projekt 2023 

Projektgruppen – MIA har skrivit ett utkast till ESF. Tagit dom bästa bitarna från alla goda 
projekt. Tanken är 2 genomförande projekt och 1 kompetenshöjande projekt. 1 mot vuxna från 
30 år och uppåt och ett för 16–29 år. Metoder bland annat: Supported Employment, Case 
management osv. Utlysning av ESF kommer i maj-juni – svar kommer under hösten. 

 

Borde arbeta med 2 scenarion inför 2023 

• Får vi projektet, vad gör vi då?– scenario 1 

• Får vi inte projektet, vad gör vi då? - scenario 2 

 

MIA kursen  

7 anmälda i Täby som startar nästa vecka. Norrtäljes kurs har hållit på några veckor. 

Thintin har haft möte med Malin och Carina angående innehållet i MIA kursen. Thintin kommer 
mejla ut informationen till er tillsammans med protokollet. Om ni har frågor på kursens innehåll 
så kan ni höra av er till Thintin.   

 

Bussresan 2 maj 

Thintin berättar om Skoopis bussresa och lovat att alla som inte fått informationen ska få den 
skickat till sig. Det kommer också vara ett öppet webbinarium som Skoopi arrangerar den 2 maj 
kl.10-12. 

 

Arbetsförmedlingen 

Artikel 

Fått några reaktioner men Samordningsförbundet har lagt upp det på sin nyhetssida. Skickat det 
till politikerna i Norrtälje. Skicka till arbetsmarknadsutskottet – inget svar. Vi försöker sprida det 
till alla kanaler. 

Webbinarium 19 april 

Vad tyckte ni om det? 45 min statistik och sen lite tid för frågor. Kunde ha missat det… Rusta 
och matcha är inte rätt för över 7000 med funktionsvariation. Det var något som vi i ASF:en kan 
hålla med om. 



 

Arbetsträningsplatser 

Åsa på AF – kommer ha ansvaret för arbetsträning i höst. Förstår inte varför flödet på 
arbetstränande hos oss är långt. 

  

Policybokslutet 

Ska vara klart innan sommaren och skickas till Thintin. Vill ni ha hjälp, så säg till Thintin så hjälper 
hon er. 

 

Planering 

Nästa möte torsdag den 9 juni kl.13.30 på Teams 

Länk till mötet - 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  

 

 

Vid protokollet 

//Thintin Strandman ASF-samordnare 

thintin.strandman@osteraker.se  

0736-44 78 98 


