
 

 

MIA-möte med ASF i Roslagen 2022-10-27 

 

Nuläge 

 

Väddö-Helene 

Kommer stänga sista oktober och har blivit tungen att säga upp en anställd. Kommer fortsätta 
arbeta på plats men inte med arbetsträning. Förbereder inför våren. 

 

Selmas-Helen 

Det fungerar bra. Dock inga från AF. Ganska många hundar men inte fullt.  

 

Caféet-Mike & Bosse 

Håller på med internt arbete – struktur och organisation. Mike är caféets nya ordförande. 

Bosse meddelade att han pratat med politiker i Norrtälje angående att kommunen ska köpa 
tjänster av ASF. Svaret var att det kommer vi inte göra så länge det finns ett MIA projekt. 

 

LeMat-Helena 

Vi är glada över nya sporthallen eftersom vi fått mycket mer bokningar av lag. Mycket 
sjukskrivningar fortfarande men också en del nyanställda. 

 

Returskänken-Lianda 

Allt går bra. Idags öppnade Stadsmissionens second hand så vi får se hur det blir då för oss med 
konkurrens osv. 

 

Spira-Sofie 

Kämpar på. Jobbar med deltagare från GK (Gemensam kartläggning med FK (Försäkringskassan) 
och AF (Arbetsförmedlingen)). 



Re:Innovation-Simon 

Butiken går bättre, flera beställningar bland annat en takkronevagn som vi gör till vår granne 
auktionsfirman. 

 

Höstplanering 

Tidrapporter för oktober måste in 3 november eftersom systemet Aventus som vi registerar 
närvaro i för MIA deltagare kommer stängas ner. 

MIA kommer att återkomma till er hur ni ska registera närvaro utanför Aventus i november. 

Alla deltagare kommer avslutas på ASF senast 221130. 

 

2023-ny ansökan - Sophia 

Svar på nya projektet kommer komma i december. Innan dess vet vi ingenting. Tidigast uppstart 
för projekt och verksamhet är mars 2023. 

Sökt budget kan också minskas om svaret blir ja. Det är även fler som söker av samma pott 
pengar i år vilket kan betyda att den sökta budgeten också kan påverkas negativt. 

Det nya med detta projekt kommer bland annat vara att MIA arbetscoacherna som idag har 
kommit främst från AF kommer att rekryteras från kommunernas arbetsmarknadsenheter och KA 
ansvariga (Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar). Arbetsträningsplatser är något som 
Samordningsförbundet vill fortsatt erbjuda deltagarna. Upphandling för det kommer tidigast 
igång i januari 2023.  

 

Arbetsförmedlingen 

Thintin meddelar att hon haft ett samtal med Åsa R på AF. Åsa meddelade att miniteamet 
(Agneta P sitter i Norrtälje och Lena H sitter i Sollentuna) som ska jobba mot ASF med AT ( 
Arbetsträning) och FAT (Förstärkt arbetsträning) har inte riktigt kommit igång ännu.  

Det positiva på mötet var att både Helena och Bosse meddelade att dom haft kontakt med 
Agneta samt fått deltagare. Dock så har inte Väddö eller Selmas fått en enda förfrågan trots 
mejlkontakt. Re:Innovation har fått av handläggarna som innan haft ansvaret som verkar fortsatt 
placera deltagare på arbetsträning. 

 

AÖP (Arbetsintegrerande övningsplatser) 

Bosse meddelar att nu börjar upphandlingen som en del av oss är leverantörer till att röra på sig 
dvs deltagare börjar komma men dom administrativa kraven på ASF:en är extremt höga. Det kan 
även Re:Innovation skriva under på som även dom fått byråkratiska ”NI-har-inte-gjort-ditt-
jobbmejl.  



 

Fortbildning & Policys 

Det är fortfarande några ASF som inte fått UUA (Universiell utforming av arbetplatser) 
presentationen av Thintin. Denna gång säger och skriver hon inga namn J 

Det gäller även uppdaterade policydokument och policybokslut som inte heller alla skickat in till 
Thintin. 

 

Föreläsning i Klarspråk - Marie 

Marie Leitzler, Samordningsförbundets digitala adminstratör delade med sin av sin kunskap som 
hon fått när hon utbildat sig i Klarspråk. En mycket uppskattad och viktigt föreläsning. 

 

Planering 

Sista mötet för året och med MIA projektet som huvudansvarig är torsdagen den 8 december 
kl.13.30 på Teams och samma länk som denna gång, fungerar även då. 

 

Länk 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MGZlODgxN2YtODIzMy00YTZmLWI4MTAtMDdkNWM2Y2JmODJj%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d651be8c-2c97-4e06-b6d3-
8693626fb071%22%2c%22Oid%22%3a%22a59de092-0faf-4c22-9d2b-3d1443e2531c%22%7d 

 

Övrigt 

Om ni tycker att jag missat något i protokollet så kan det mycket möjligt vara så.  

Jag sparade inte mina anteckningar innan datorn stängdes av pga av ett fel efter det så har jag 
tillslut efter mycket jagande gett upp och accepterat att mina anteckningar i dokumentet 
försvann. Ledsen för att det blev så men förhoppningsvis så har jag lyckats komma ihåg det 
mesta. 

 

Vid tangentbordet 

//Thintin Strandman, ASF-samordnare Samordningsförbundet Roslagen 

 


