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Mötet genomfördes över skype. Se bifogat bildspel

Informationspunkt - Lägesrapport
Rådande situation och begränsandet av att delta i fysiska möten har präglat arbetet under mars
och april. Arbetsgruppen (de som arbetar mer än 50% i projektet) har fortsatt att ha fysiska
arbetsgruppsmöten på måndagar med digitala avstämningar under veckan. En utmaning är att
hitta en digital form för möten som fungerar för såväl deltagare som för projektmedarbetare, då
ordinarie arbetsgivare har begränsningar i vilka plattformar som tillåts användas.
Planerad kursstart i mars ställdes in, deltagare erbjöds att få samtal med arbetscoach alternativt
börja arbetsträna på ASF. Många deltagare vill avvakta att starta någon aktivitet under rådande
situation. Planerad extra kursstart under april ställs också in.
Från mitten av mars ställdes inremitteringsmöten in. I dagsläget har vi öppnat upp möjligheten
för inremmitteringsmöten. Hur upplägget av mötena kommer att se ut varierar från ärende till
ärende. Handläggare och deltagare kan också ha direkt kontakt med projektmedarbetare och
efter överenskommelse börja direkt i projektets insatser (om motivation och vilja finns hos
deltagaren). Finns ärendet kontaktar man Carina Lindblom upplägg och planering av uppstart.
Hon kan då bolla vidare till berörd coach.
Samtliga ASF har fortsatt att bedriva sin verksamhet. De har möjlighet att erbjuda deltagarna
hemuppgifter eller uppgifter som går att lösa på distans. Upphandling av nya ASF är klara –
arbetsträningsplatser finns nu tillgängliga för deltagare på: Re:innovation, selmas hunddagis, Le
Mat, Roslagskrafterna, Cafe Rekommenderas, Väddö hälsoträdgård och Resursen i Roslagen.
Projektet har ca 28 platser per månad á la 6 månader.
Praktik hos externa arbetsgivare är svårt under rådande situation.
Avslut av IPS-insatsen en månad tidigare än planerat.
Arbetsgruppen fortsätter att se över hur ”könsneutralt” kartläggningsmaterial kan användas i
projektet samt hur frågor om våld systematiskt kan ställas till alla deltagare. Handlingsplaner för
våld i nära relation har inhämtas från medlemsaktörer. Viktigt att samtliga projektmedarbetare
vet hur de ska ta hand om ett eventuellt jakande svar.

Vakanser
SE-coach på 50 % (från Arbetsförmedlingen). Intresseanmälan utskickad.
Vakans administratör på 25 %. Rekrytering pågår.
RESULTAT:
MIA Roslagen har från projektstart och fram till 29 februari haft 191 unika deltagare (81 män,
109 kvinnor, 1 som ej angivit kön). Möjlig konsekvens av de förändrade förutsättningarna att
driva projektet är att färre deltagare kommer att skrivas in i projektet. Det finns risk att
projektet inte kommer nå deltagarmålet på 240 deltagare innan den sista maj 2020.
Totalt har 141 deltagare avslutats fram till sista mars. Fram till utgången av mars har 23
personer (17 män och 6 kvinnor) avslutats till arbete och 6 (4 män och 2 kvinnor) till studier.
Detta innebär att det totalt är ca 20 % av de avslutade deltagarna som gått direkt till arbete eller
studier. Siffror som ligger 10 % lägre än MIA projektets mål på 30 %. Detta kan bero på att
målgruppen står väldigt långt från arbetsmarknaden och det är ett högt uppsatt mål.
Projektmålet avseende jobb/studier är sänkt till 20 % för MIA Vidare.
Av de avslutade deltagarna har ca 38 %, d.v.s. 54 personer (37 kvinnor och 17 män) avslutats till
ordinarie arbetsförberedande insats inom ordinarie myndighet. Det finns goda möjligheter för
att projektet ska nå det regionala projektmålet på 40 %.
37 av deltagarna har avslutats till sjukdom, 12 män och 25 kvinnor. Vad denna könsskillnad
beror på bör titta vidare på detta och analysera resultaten. Är de egentligen för sjuka för att delta
i insatsen från börjar?
EKONOMI:
2019 hamnade vi ungefär på budgeterat. Det som dragit iväg lite var kostnaden för
arbetsintegrerade sociala företag (100 tkr1). Vi fick mer (1,5 m.kr1) ESF-medel i intäkt än
budgeterat vilket berodde på att vi utökade delprojektet till att omfatta även Vallentuna,
Vaxholm, Danderyd och Norrtälje.
För 2020 väntas en ej budgeterad kostnad på 150 tkr för arbetsträning. pga. en sen upphandling
kommer vi få använda. Kostnaden tas från projektets buffert Den ekonomiskasx påverkan av
COVID19 är just idag svår att prognostisera.

Informationspunkt – Hantering COVID19 och digitala möten
Projektet följer riktlinjer från ordinarie arbetsgivare/medlemspart, vilket i stort sett är undvika
kundmöten, minimera externa möten, i den mån det går arbeta hemifrån.
COVID19 kan ge ekonomiska konsekvenser, en riskanalys ska arbetas fram. I spåren av COVID19
arbetar projektet med digitala möteslösningar men det är svårt när staten inte godkänner all
former av digitala möten (ex teams/zoom) samt att vi undersöker möjligheten till informations
video för ex virtuella studiebesök.
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mer än budgeterat

Informationspunkt - Utvärdering
Sweco är MIAs externa utvärderare på regional nivå för att utvärdera MIAs projektmål avseende
samverkan. Samtliga delprojektledare har fått i uppgift att gå ut till arbetsgrupper och styrgrupp
för att samla in reflektioner och åsikter avseende samverkan. Resultaten kommer att
sammanställas och skickas till projektchef som i sin tur kommer presentera detta för den
regionala styrgruppen och ligga till underlag inför avslutningsrapporten. Styrgruppen får en
hemuppgift att titta på utvärderingsfrågorna.
Samordningsförbundet har tagit in en offert på en socioekonomisk utvärdering av MIA
projektets andra del. Offert har tagits in av Annette Dünkelberg, som genomförde en
effektutvärdering av MIA projektets första del, vilket hamnade på en kostnad på 68tkr
(budgeterat 50tkr).

Informationspunkt – MIA Vidare
Avstämning har genomfört med merparten av styrgruppsrepresentanter och tillsättningen av
personalresurser är avstämda inför MIA vidare, gäller befintlig personal som kommer fortsätta
men även ex personal från kommunernas aktivitetsansvariga som kommer tillsätta personal i
projektet. Vaxholm, Vallentuna, Norrtälje och Österåker är säkerställt. Danderyd avstår och vi
avvaktar svar från Täby.
Nytt avtal för personal kommer inom kort skickas ut till er tillsammans med en
tjänstebeskrivning.
Projektets förändringsteori är nu klar samt ett utkast på en översiktlig projektprocess
beskrivning.

Informationspunkt – Övrigt
Höstens sammanträden bokas till Tid: 14.30-16.00 tisdagarna den 15 september, 13 oktober,17
november och den 15 december.

