
 

 

MIA-möte med ASF i Roslagen 2021-04-22 

 

 

Nuläge 

Kort runda och Arbetsförmedlingens placeringar + MIA – hur många platser sammanlagt 

 

Re:Innovation 

10 MIA + 12 AF men under denna månad avslutas 5 från MIA 

Antal platser 40 stycken sammanlagt 

 

Väddö 

5 MIA + 3 AF 

Antal platser 8 stycken sammanlagt 

 

Roslagskrafterna 

5 MIA + 13 AF  

Antal platser 18 stycken sammanlagt 

 

Caféet 

2 MIA + 4 AF 

Antal platser 6 stycken sammanlagt 

 

LeMat 

3 MIA + 4 AF 

Antal platser 20 (10 AF) stycken sammanlagt 



 

Selmas 

4 MIA (3 inom en vecka) och ingen från AF. Försökt nå AF men inte lyckats. 

Antal platser 8-10 stycken sammanlagt 

 

Budget – arbetsträningsplatser 

Varit berg och dalbana som ni vet med budgeten men tack vare Samordningsförbundets bidrag är det 

nu stabilt. Har 31 personer totalt på ASF:en – 11 nya deltagare har börjat under april. 5-6 stycken 

kvar på väntelistan. 4 kurser kommer starta om inget oförutsett händer med Corona. Fler personer 

kommer in maj och juni.  

 

Ny kollega i MIA – Ann Hellgren 

SE Coach och har till uppgift att hjälpa deltagarna ut på den vanliga arbetsmarknaden. Kontakt med 

deltagare och med näringslivet. 

 

Angående nya placeringar på ASF  

Kan inte styra vart deltagarna vill, vilket betyder att ett företag kan få alla deltagare ibland och 

andra inga. 

 

Löpande närvaro – hur går det? 

Jobbigt i början men nu när vi har gjort det ett tag så blir det en tidsvinst i slutet plus att så har det 

blivit positivt. Någon har inte fått ihop det eftersom man har verksamheter på två olika platser. 

 

Digital signering – ingen kvittens 

När man fyller i den digitala formulären får man en liten rad att man fyllt i efter att man skickat. Inget 

kvitto skickas per mejl och inte heller får ASF:en veta om dom fyllt i. Cecilia pratar med Kristoffer som 

är ansvar och ser om det finns möjlighet till förbättring. 

För alla tycker att det vore bra om deltagaren och ASF:en skulle få en kvittens så vi vet att det 

fungerar. 

 

 

Dokumentation arbetsträning 

Slutdokumentation – fiktiva/avidentifierade exempel – visas för alla. 



Dessa skickas ut med protokollet och tanken är att ni ska se dessa som inspiration inför framtida 

skrivande. Tips är också att använda egenskapskartan och även låta era kollegor fylla i den så ni får 

en bredare bild av personen. 

När skriver ni slutdokumentationen? Majoriteten gör det precis innan avslut så deltagaren får det innan 

avslut.  

 

Genusspaning 

Alla berättar om sin genusspaning på sina arbetsplatser.  

Boktips: ”Vit skörhet - därför är det så svårt för vita att prata om rasism” 
Författare: Robin Diangelo 
 

 

Nästa möte & eventuellt tema? 

Torsdag 10 juni kl.13.30 

Förslag: 

Motivation – svårt att komma, helst vill stanna kvar och hur motiverar man dom att gå vidare eller 

motiverar att dom mår dåligt psykiskt men inte söker hjälp 

Eget ansvar – vuxna människor som borde kunna ta mer eget ansvar. Hjälp till självhjälp. Det måste 

finnas något hos personer som driver en framåt. 

Kan vi också prata om framöver ”hur man ska bete sig på en arbetsplats”. Många deltagare har varit 

borta för länge och vet inte riktigt hur man ska agera. Hur kan vi hjälpa personen snabbare och 

bättre? 

 

Övrigt 

Problem för ASF:en med kommunikation med psykiatrin och kommunen. Cecilia ber alla som har den 

erfarenheten att kontakta henne per mejl.  

 

Vid protokollet 

/Thintin Strandman 


