
 

Protokoll MIA-möte med ASF i Roslagen 2022-09-15 

 

Nuläget – ASF 

 

Helene – Väddö Hälsoträdgård 

3 MIA och 0 AF. 

Vi är för få personal och för få arbetstränande. Vi kommer stänga pga. av för få arbetstränande 
och för osäkra avtal/överenskommelser. 

 

Helen – Selmas 

2 MIA och 0 AF 

Många hundar men för få arbetstränande. 

 

Helena – LeMat 

4 MIA och 1 AF 

Mycket jobb men också underbemannade i personalen, mycket sjukdom.  

 

Michaela - Café Rekommenderas 

1 MIA och 3 AF 

Lågsäsongen har börjat. Omorganiserar och förbättrar just nu. 

 

Lianda - Returskänken 

4 MIA och 3 AF  

Mycket kunder! 

 

 



David – Täby Re:Innovation 

7 MIA men väldigt snart bara 3 MIA och 13 AF 

Butiken går bättre och bättre.  

 

Nuläge – MIA Vidare 

• Få nya till rådgivande teamet.  

• 2 kurser nu i Norrtälje som avslutas i slutet av oktober med sammanlagt 14 personer. 

• 102 personer är just nu inskrivna i MIA Vidare.  

• Över 300 personer har deltagit i MIA Vidare vilket betyder att delprojektet i Roslagen har 
uppnått sitt mål på 300. 

• Katrin är tillbaka på AF på heltid och hennes sista arbetsdag i MIA Vidare är idag 15 
september. 

• Cecilia Sjömark, MIA Vidare delprojektledaren har slutat. 

 

Höstplanering - MIA 

Snart är det slut på MIA Vidare, sista september är sista inregistreringen som kan göras i Aventus 
för en ny deltagare. Sista november ska den sista deltagaren avslutas på ASF:en. 

 

Närvarorapporten ska lämnas senast: 

• 10 oktober för september till MIA 

• 3 november för oktober till MIA OBS! 

Under november kommer närvaro registreras utanför Aventus. Återkommer om detta. 

 

Förlängningsavtal för oktober till december 

Thintin har varit runt hos alla ASF med avtal. Avtalen är även signad av Sophia. Dessa kommer 
posta eller lämna över till er under oktober månad. Detta gäller inte underleverantörerna som 
redan har samarbetsavtal till 2022-12-31. 

 

Projekt 2023 

Det kommer finnas information på Samordningsförbundets hemsida om vad som händer inför 
2023. https://finsamroslagen.se/ Thintin försöker också hålla er uppdaterade om något nytt 
händer. Ansökan skickas in nu den 1 oktober och svaret kommer i december. 



Arbetsförmedlingen 

Thintin försöker få till ett möte med Åsa Rundlöf för att bli uppdaterad om vad som händer men 
som tur är så finns det AF anställda inom MIA. Carina berättade att Agneta Pantzare och Lena 
Hellberg kommer ansvara för AT och FAT i vårt område. Agneta P är även ansvarig för AÖP. 

 

Policybokslutet och uppdaterad policydokument 

Detta skulle ha varit klart innan sommaren men så är inte fallet. Thintin väntar fortfarande på 
några av er som inte skickat in.  

 

Fortbildning under hösten 

• Som ni vet så ska Thintin presentera UUA för alla ASF:en. Thintin har meddelat er detta 
och några ASF är klara. 

• På nästa möte kommer Marie, digital administratör på Samordningsförbundet ge oss tips 
för hur vi ska tillgängliggöra oss genom Klarspråk. Marie har gått en kurs i detta som vi får 
ta del av. 

• Antirasistiskt ledarskap kommer även Thintin presentera för ASF:en under hösten. 

 

Höstens möten 

• Höstens möten: 27 oktober och 8 december mellan kl.13.30-15.00 

Klicka här så kommer ni in på mötet  

 

Övrigt 

Ett förtydligande eftersom det inte är helt lika inom alla Samordningsförbund. 
Samordningsförbundet Roslagen arbetar med insatser för deltagare från 0–10 timmar därefter så 
är det AF´s ansvar att ta vid.  

Thintin kommer skicka ut slutrapporten för insatsen ”Stimulera etablering av arbetsintegrerat 
socialt företag i Roslagen” som Samordningsförbundet hade under hösten 2021-våren 2022 som 
utmynnade i Spira. 

 

Vid protokollet: 

/ Thintin Strandman, ASF Samordnare 

Mejl: thintin.strandman@osteraker.se  

Tfn: 0736-44 78 98 


