
 

Samordningsförbundet Roslagen  
smörjer samverkan mellan medlemmarna: 

 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
och kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, 

Vallentuna, Vaxholm och Österåker. 
 

 
 

På gång  

7  okt  - Webbinarium om Arbets- 

             integrerade sociala företag 
 

21 okt- Webbinarium om arbets-    

             förmedlingen i norrort tillsammans  

             med samordningsförbunden i norr 
 

13 nov-Webbinarium som anordnas av  

              förbundets insats SAMSUS 
 

Extern artiklar 

Läs artikel om samordningsförbunden i 

Stockholms län på "folkhälsa Sverige".  

En medarbetares, en deltagare, en 

utvärderares röst m.fl. Länk till artikeln 

 

Informationsfilmer 

  

OM Samordningsförbundet Roslagen 
 

  

OM samordningsförbund allmänt 
 

 

Besök Förbundets hemsida  

 

Skicka mail till Förbundet  

 

MIA projektet på Instagram  

 

Förbundschefen på LinkedIn  

 

Nyhetsbrevet utges av samordningsförbundet  
Roslagen ca 4 ggr/år.  För innehållet ansvarar 
förbundschef: Sophia Dahlgren 

 

Senaste nytt från Samordningsförbundet! 
Nu har hösten dragit igång och förbundet är redan i full verksamhet. I slutet på augusti 
träffades styrelsen och beredningsgruppen för en delårsavstämning för att se hur 
arbetet fortskrider och i samband med det lyssnade vi på Mats Tyrstrup, för att få 
inspiration till vidare arbete om hur vi kan utveckla vårt arbete i förbundet genom bl.a: 
 

  ● Relationsskrädderi vem bör kopplas ihop med vem? 

  ● Arenor Vad har vi för mötesplatser? Fysiska och digitala. 

  ● Medlemmarnas mandat att arbeta med samordningsutveckling? 

  ● Medlemmarnas sanktionering att arbeta utanför ordinarie verksamhet? 

  ● Tjänstemännen systemkunskap, vad är tjänstemannens del i välfärdssystemet? 

  ● Värde/visionen. Vårt språk, våra berättelser och våra signaler. 

 
En ytterligare viktig fråga som togs upp under delårsavstämningen var förbundets 
projekt MIA, och nu Mia vidare, som vi drivit sedan 2017. Men vad händer när projektet 
tar slut 2022? Hur ska vi kunna få in detta arbete i vardagen? 
Det är en viktig fråga som förbundet och medlemmarna måste jobba vidare med  

 

 
 
 
 
 

 

Projekt ”MIA Vidare Roslagen”  
 

Projekt rullar på för medborgare boende i våra medlemskommuner. Det regionala 
projektet MIA Vidare en samverkan mellan åtta samordningsförbund i Stockholms län 
och delfinansieras till nästan 50% av Europeiska Socialfonden. Vi i Roslagen kommer 
inom MIA Vidare Roslagen arbeta med totalt 330 deltagare, från nu fram  
till sommaren 2022. 
 

I Roslagen arbetar vi med Samverkansteam, Individuellt stöd samt Motiverande kurser.  
Nytt för hösten är att vi utökat vårt "MIA team" med tjänstemän från kommunens 
aktivitetsansvariga. Syftet är att försöka nå våra medborgare i behov av samordnat 
stöd tidigare i åldrarna (16år uppåt), innan de hamnar i ett långvarigt utanförskap. 
 

I stort sätt är alla projektmedarbetare på plats och projektet tar emot intresse-
anmälningar om deltagare från medlemsparterna. Alla medlemsparter kan remittera in 
till Samverkansteamet där även deltagaren själv medverkar. Anmälningsblanketten 
finns på hemsidan. 

 
Fem snabba med : 
Förbundets ASF-samordnar  
Thintin Strandman  

 

Mitt arbete innebär: 

Ansvar för förbundets insatser gentemot Arbetsintegrerande sociala företag (ASF). 
Syftet är att få ännu bättre samarbete och stödja de lokala ASF:en. 
 
Min yrkesbakgrund är: 

Generalsekreterare på Grön Ungdom, National Director på Youth For Understanding, 
Utbildningsproducent på Riksutställningar, Grundare och verksamhetsledare på 
Tjejzonen, Projektledare, föreläsare och metodboksförfattare, Gästlärare i teater osv. 
Driver idag det arbetsintegrerande sociala företaget Re: innovation i Täby.  

 
Utmaningar i mitt yrke jag ser fram emot: 

Stödja uppstart av nytt ASF och tillsammans med ASF: en utveckla och förädla  
deras verksamhet. 
 
Min syn på samordning mellan myndigheter: 

Det är den enda rätta vägen att gå. Tillsammans kan man flytta berg men ensam  
bara småsten. 
 
Efter jobbet tycker jag om att: 

Se gamla serier så som ”Mord och inga visor”, promenera med hunden Milou, plocka 
svamp, skapa i lera, laga mat och mysa med familjen. 
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