
 

MIA/ASF möte 2022-06-09 

Nuläge 

Caféet-Michaela 

Högt tryck, mer evenemang och högsäsongen har börjat. 3 MIA och några nya från AF. 

 

Resursen-Marie 

Högsäsong för pustande av fönster. Ingen MIA och ingen AF. 

 

Väddö-Helene 

Mycket odling och mycket att göra men allt är i fas. Tappat en anställd som sa upp sig. 4 MIA och 
ingen AF. 

 

Selmas-Helen 

Rullar på med hunddagiset. Lagt trimmet på is eftersom ansvarig är sjukskriven. 2 MIA och ingen AF. 

 

Re:Innovation – Simon 

Bygger om, strukturerar och organiserar så det ska bli bättre arbetsmiljö för alla. 14 MIA och 8 AF. 

 

Sommarplanering 

Öppettiderna för alla ASF:en har Thintin skickat till MIA.  

 

MIA 2022 

3 motiverande kurser har MIA haft och Täby har en kurs som pågår fortfarande. Mest inflöde är det 
från Norrtälje, Österåker och Täby kommun. Just nu är 112 inskrivna i MIA och 51 arbetstränar på 
ASF:en. 

Viktigt att poängtera för alla ASF:en är att inflödet kommer minska under hösten. Just nu går MIA 
över sin budget och antalet deltagare måste minska under hösten. 

Målet för MIA Vidare Roslagen är 300 som deltar i insatserna och just nu ligger MIA på 281 stycken. 

 



Tidrapportering & Fakturering 

Cecilia har skickat ut ett informationsmejl till alla ASF. Det är viktigt för ASF:en som vill få sina fakturor 
betald under sommaren att även skicka in närvarorapporterna som vanligt. För er som inte behöver 
era fakturor betalda över sommaren så är den senast den 19 augusti som närvarorapporterna och 
fakturorna ska vara inskickade. 

Glöm inte bort att närvarorapporteringen i november är den 7 och inte den 10 som innan. Det är för 
att MIA Vidare som ESF projekt är avslutat. 

 

Bemanning MIA 

Under sommaren så kommer MIA personal ha en del semester. Det bästa ASF:en kan göra för att 
veta vem och när MIA personen har semester, är att mejla den man tänkt för då får man en 
hänvisning till en annan MIA kollega om personen är på semester. 

 

Sommarledigt för deltagare 

MIA rekommenderar inte att deltagare är ledig en längre tid under sommaren. Längre ledighet kan 
göra att deltagaren måste börja om i sin arbetsträning. Däremot så finns det inget hinder för MIA att 
deltagare tar kortare ledigheter men det måste alltid kommuniceras med MIA och ASF:en. 

 

Framtiden 

30 september avslutas MIA Vidare som ESF projekt. Från den 1 oktober till den 31 december tar 
Samordningsförbundet Roslagen över projektet och ansvarar för all verksamhet. 

Ansökan för ett nytt ESF projekt kommer inte kunna skickas in förrän i höst och beslut kommer i 
december. Det betyder att varken MIA personalen eller ASF:en kommer veta hur det blir förrän i 
december. Målet är om det blir beviljat, att uppstarten av det nya projektet blir i januari 2023. 
Sophia, förbundschef på Samordningsförbundet Roslagen har en dialog och workshops med alla 
kommunerna i Roslagen för att samla in allas tankar, vilja och behov. Alla samordningsförbund i 
Stockholms län har också en arbetsgrupp som arbetar fram riktlinjer och mål för ansökan.  

 

Arbetsförmedlingen 

Alla ASF:en som Thintin arbetar med i Roslagen inkl. SAFIR´s medlemmar kommer att ha ett digitalt 
möte med enhetschefen Åsa Rundlöf på Arbetsförmedlingen torsdagen den 16 juni kl.15.00. Bosse 
Blideman är ansvarig för mötet. Behovet har uppkommit av ett samlat möte eftersom ASF:en har sett 
en minskning av placeringar från AF samt att AF´s framtid oroar alla. 

 

Policybokslutet & uppdatering av policydokumenten 

Klart innan sommaren har Thintin nu sagt på några möten. Ni som inte har fixat detta redan får 
snarast återkoppla till Thintin. Några av er har bjudit in Thintin för att tillsammans gå 



igenom/uppdatera policydokumenten och för att skriva bokslutet. Detta har varit uppskattat eftersom 
det då blir av och det är också lättare att se och granska när man som Thintin kommer utifrån. MIA 
kräver att ASF:en har ett policydokument och även uppdaterar det årligen samt gör, om det står i ert 
policydokument ett bokslut.  

 

UUA 

Thintin har presenterat UUA (Universell utformning av arbetsplatser) för ett fåtal av ASF:en. UUA väljer 
Thintin att presentera för lite olika inom ASF:en. Vissa ASF får verksamhetsledare/styrelseordförande 
presentationen och andra personalen. Det är för att ASF-samordnaren ska få en bredare dialog på 
ASF:en men också skicka kunskapen till nya, som vanligtvis inte får kunskapen eller informationen.  

Vi önskar att ni alla som vet att ni inte bokat in UUA kontaktar Thintin för en presentation. Vet att en 
del av er har högsäsong under sommaren men Thintin är flexibel, då ser vi till att boka in 
presentationen längre fram. Det viktiga är att sätta dag oavsett om det blir efter sommaren. 

 

Höstens planering 

Höstens möten: 18 augusti, 29 september, 10 november, 15 december 

Inbjudan till mötet den 18 augusti kl.13.30 är redan utskickad men här kommer länken 

Klicka här för att ansluta till mötet 

 

Önskar er alla en glad, vilsam & fin sommar 

//Thintin Strandman 

ASF-samordnare Samordningsförbundet Roslagen 

 

 



 


