
 
 
 
 
 
 
 

Samordningsförbundet Roslagen  
smörjer samverkan mellan medlemmarna: 

 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
Region Stockholm och kommunerna Danderyd, 

Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kalendarium  
 

15 feb kl. 13.00-14.00  

Webbinarium Utvärdering del 1  

MIA Roslagen, Bakgrund Arbetssätt   

och metod. 

 

22 feb kl. 13.00-15.30  

Webbinarium Utvärdering del 2  

MIA Roslagen, Effektutvärdering. 

 

29 mars kl. 13.00-15.30  

Webbinarium Utvärdering del 3 

MIA Roslagen, Handläggare och deltagares 

upplevelser. 
 

Anmälan gör ni till: 

sophia.dahlgren@osteraker.se 

 

Extern artiklar 

Samordningsförbundets samordnare inom 

vårddialog har medverkat i en podden 

”Allt om försäkringsmedicin” som är riktat 

till psykiatrin. Den finns på spotify och du 

kan lyssna på den här!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Besök Förbundets hemsida  

 

Skicka mail till Förbundet 

 

MIA projektet på Instagram 

 

Förbundschefen på LinkedIn 

 

 

Senaste nytt från Samordningsförbundet! 
 

Januari månad har gått i rekryteringens tecken. På grund av covid19 
avvaktade förbundet med rekryteringar under 2020. Men nu kunde vi inte 
vänta längre. Förbundet har en ny administratör till insatskatalogen.  
Läs mer om henne i fem snabba nedan. 

 

Just nu söker Projektet MIA vidare Roslagen  en ny kollega, en Supported 
Employment handledare, som vill delta i vårt dynamiska ESF projekt med 
möjligheten att bidra till att människor får större makt över sina egna liv.  
Annonsen finner ni på Arbetsförmedlingens platsbank. 
Sista ansökningsdag är den 5 februari!  
 

För att föregå med gott exempel har jag för egen del, som förbundschef, 
nyligen startat upp en arbetsträning, som i dagens ”pandemianda” sker 
nästan helt digitalt. Det ser jag som en spännande utmaning. 

 
Vi fortsätter att utveckla det digitala så gott vi kan med de små medel vi 
har. Samordningsförbunden i Stockholms län har skapat en gemensam 
hemsida www.finsamstockholmslan.se. Där finns alla förbunden i länet samt 
en gemensam kalender för de webbinarium som förbunden anordnar.  

 
Februari månad planeras att gå i utvärderingens tecken då vi startar upp 
vår digitala seminarieserie med tema ”Utvärdering av MIA vidare”. Vi börjar 
med del 1 om ”MIA´s arbetssätt och metod” och fortsätter med del 2 om 
vår senaste ”Effektutvärdering av MIA” och lite senare än tänkt kommer vi 
avsluta med del 3 i mars, om hur handläggare och deltagare upplever MIA. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fem snabba med : Jenny Jakobsson 
 

Mitt arbete inom Samordningsförbundet Roslagen innebär:  
Jag är katalogadministratör och ansvarar för att registrera och  
uppdatera medlemsparternas insatser i insatskatalogen, avser 
insatser som hjälper medborgare att närma sig arbete /studier. 
 

Min yrkesbakgrund: Tidigare anställd på Telia som supporttekniker och 
nätverksprogrammerare.  Är nu anställd på Försäkringskassan som 
rekryteringssamordnare och administratör. Jag är även författare med tre 
utgivna romaner.  
 

Utmaningar i mitt yrke jag ser fram emot: Det är en mycket svår fråga då 
jag ännu inte har fått en helhetsbild av vad jag har gett mig in på.  
 

Min syn på samordning mellan myndigheter: Så här långt (anst i 3 mån) 
skulle jag säga att samarbetet är fantastiskt. Alla är drivna och hjälpsamma. 
Det som är en utmaning är främst att våra digitala plattformar inte är 
kompatibla. 
 

Efter jobbet tycker jag om att: Vara kreativ, skriva romaner, göra smycken, 
umgås med familjen, lyssna på ljudböcker men också att bara vara. 

 

Nyhetsbrevet utges av samordningsförbundet Roslagen ca 4-5 ggr/år och för  
innehållet ansvarar: Sophia Dahlgren 
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