
 

 

MIA-möte med ASF i Roslagen 2022-02-03 

 

Nuläge 

 

LeMat 

1 AF, 2 MIA men en kommer inte. Haft vårt första Corona fall. Helena är fortfarande deltidssjukskriven, 
jobbar 25 %. Ev. så finns det fortfarande en anställning hos LeMat, 2 testar nu men det är inte klart om 
någon av dom kommer få jobbet. Frukostansvarig och städ ingår i tjänsten. 

 

Re:Innovation 

7 AF, 13 MIA. Rullstol – lärt oss mycket på att vi idag har en person i rullstol. Har infört tvångsfika för 
att få en viss deltagare att ta paus och även för att få en stund av lära känna varandra. En personal är 
ansvarig/dag. Funderar på att hålla kvar restriktionerna även efter onsdag då lättnaden börjar. 

 

Selmas 

0 AF, 3 MIA – har utrymme för flera. Sjukskrivning på verksamhetsledaren 2 månader till. 2 anställda 
och driver stället och en på dog walking. Trimmet ligger nere nu. Blev ingenting med personen som vi 
skulle ta över trimningen. Många hundar på deltid pga. av Corona. Sagt upp 3 hundar för att dom är 
problemhundar. 

 

Café Rekommenderas 

1 AF, 3 MIA – har utrymme för flera. Lite lugnt på caféet just nu men ser hoppfullt till våren. Vi får inga 
hänvisningar från AF just nu. Funderar på att hålla kvar restriktionerna även efter onsdag då lättnaden 
börjar. 

 

Roslagskrafterna 

6 AF och 4 MIA, snart 2 från MIA. Har också ett gäng volontärer ( f.d. deltagare) Vi har det bra. 
Funderar på att hålla kvar restriktionerna även efter onsdag då lättnaden börjar. 

 



Väddö Hälsoträdgård 

1 AF, 4 MIA. Deltagarna och anställda, lite lägre tempo i mellandagarna och med mycket sjukdom . 
Förbereder vårsäsongen och tittar på om dom ska starta café. KROM leverantör ringde och ville ha 
praktikplatser = gratisplats. 

 

MIA uppdateringar – Cecilia 

 

Mycket sjukskrivningar i december och januari. Ligger under budget pga. av det.  

Nya samtycket – processas fram nu inom MIA Vidare. 

18 feb – slår ett slag för GDPR webbinariet. Viktigt att delta! 

Nästan lika många kommer kunna arbetsträna under oktober-december.  Insläpp till september på 
ASF:en. Arbetsträningsplatserna är väldigt uppskattad. 

Knyta ihop säcken för MIA – kommer behövas input från ASF:en. Cecilia återkommer när det blir 
aktuellt.  

300 deltagare fram till september 2022 – ändrat målet pga. av Corona som var på 330. 

MIA Eva ska sluta inom en månad och MIA Malin kommer ta över en del av hennes arbete, både 
deltagare och kurs. Lämnar AF efter 23 år och börjar på Täby Kommun. 

Kursen i Norrtälje pågår. 

 

Arbetsförmedlingen 

PoK enheten  

PoK ska läggas ner och uppdraget ska tas över av dom lokala kontoren. Thintin skickade ut ett mejl till 
alla ASF:en som många hade fått. Ringde runt för att få fram mer information. Tydligt är att vi inte 
borde ha fått denna information redan nu utan senare. Fortfarande många frågetecken om hur och 
exakt när men arbetet med att placera deltagare på arbetsträningsplatser ska fortsätta och Mésud 
kommer fortsatt arbeta emot oss i alla fall fram till hösten. 

AÖP.  

Nu ska äntligen arbetet med övningsplatserna starta. Flera av ASF:en i Roslagen har vunnit denna 
upphandling 2019 men pga. överklaganden så har det tagit lång tid innan start. Från 1 mars så 
kommer AF kunna placera personer hos oss men tyvärr är det bara 80 personer samtidigt i hela 
Stockholms län som kommer få denna möjlighet. 

 

ASF:ens dåliga erfarenheter av AF 



ASF:en delade med sig om hur det har strulat och tagit extremt lång tid för att bland annat få till en 
lönebidragsanställning. Utifrån ASF:ens perspektiv har det inte blivit bättre med den nya 
omorganiseringen av AF. 

 

Information från ASF samordnare 

Tack för deltagande på mötet ”hur man inte beter sig på en arbetsplats den 13 januari”. Givande, 
roligt och skrämmande vad ni alla mött. 

Självskattningsunderlag. Re:Innovation har under en kort period testat att låta deltagare fylla i olika 
dokument som innefattar bland annat deras egenskaper, kompetens och självskattning. Tanken är att 
få en klarare bild över deras egna behov, tankar och självinsikt vilket möjliggör att personalen kan 
hjälpa dom ännu bättre med den nya kunskapen. Dokumentet följer med dom under hela deras 
placering och används i uppföljningarna. 

Kårsta 4H Vallentuna har nu signat samarbetsavtalet och är ny underleverantör för MIA. Ansvaret har 
Re:Innovation. Från 1 mars så kommer MIA att kunna placera deltagare där. 

Påminnelse. När ASF:en anställer en ny person så ska ni kontakta Thintin för att hen måste genomgå 
utbildning i Horisontella Principer.  

Under mars-april så kommer Thintin att ha möten hos er där ni först får en genomgång av UUA    
(Universell utformning av arbetsplatser).  På möte 2 ska ni utifrån UUA ge Thintin en genomgång av era 
förbättringar, tidsplan för arbetet och era interna utvecklingsområden. 

Kursunderlaget som alla ASF vill ha, för att kunna göra ett ännu bättre arbete med MIA deltagarna som 
gått kursen kommer Thintin att delge er på nästa möte. Thintin ska ha ett möte med MIA Carina 
(Norrtälje) där hon ska berätta mer om verktygen, metoderna och innehållet. 

 

Aktuella utbildningar/webbinarium 

GDPR webbinarium den 18 februari, kl. 13.00-15.00 ska prioriteras av alla. Försök att se till att fler än 1 
från ert ASF deltar så inte kunskapen fastnar hos en person. 

 

Nästa möte 

Torsdag den 17 mars kl.13.30-15.00 på Teams, inbjudan redan skickad. 

 

 

 

 


