
 
 
 
 
 

 

Samordningsförbundet Roslagen  
smörjer samverkan mellan 

medlemsparterna för medborgare i 
behov av samordning från flera parter. 

 

Medlemsparter är : Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och 

kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, 
Vallentuna, Vaxholm och Österåker. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
KOMMANDE WEBBINARIUM 
 

 

● Tjänstemannarollen i den offentliga 
verksamheten 6 och 9 september 
 

En föreläsning i två delar om de unika 
förutsättningar som gäller för ledarskap och 
medarbetarskap i offentligt styrd 
verksamhet. Mer info finns på hemsidan 
under ”forum i Roslagen”. 

●  Insatskatalogen 
 

Tänk om du i din arbetsvardag kunde söka 
och finna insatser för din brukare samlat på 
ett ställe? Insatskatalogen är just ett sådant 
digitalt sökverktyg. Ni kommer att få höra 
hur insatskatalogen kan användas i vardags-
arbete och hur sökverktyget fungerar . Mer 
info finns på hemsidan under ”forum i 
Roslagen”. 

Anmälan till Webbinarium skickar du till 
sophia.dahlgren@osteraker.se. Mer info om 
ovanstående och andra forum finner du på 
förbundets hemsida. 

 Gå till Förbundets kalendarium 

 Gå till länets kalendarium 

 

Besök Förbundets hemsida  

 

Skicka mail till Förbundet 

 

 

SENASTE NYTT FRÅN SAMORDNINGSFÖRBUNDET! 
 

Välkommen tillbaka till arbetet eller är det för dig som det är för mig? Då är det 
fortfarande merparten arbete hemifrån som gäller. Som många av er andra blev det 
en varm och solig ”hemester”. 
 

Glömt bort allt om digitala möten under semestern? 
Kanske har ni som jag förträngt och glömt bort allt som har med digitala möten att 
göra? Vi söker testpersoner till ett mindre Webbinarium den 23 aug kl. 13.15-14.00 
Syftet är att fräscha upp kunskaper i mötesverktyg Teams. Vi kommer gå igenom 
funktioner, inställningar, problemlösning och digitala mötesregler samt att det 
kommer finnas möjligheter att ställa frågor. Det kommer vara mellan 5 upp till 
max 10 deltagare. Maila intresse till förbundets digitala administratör 
marie.leitzler@osteraker.se.  
 
Många intressanta Webbinarium väntar nu till hösten 
I Roslagen har vi i början av september en föreläsning med Bo Månson från  
Uppsala universitet. Han kommer föreläsa om Tjänstemannarollen och dess  
komplexitet, problem och utmaningar. Fler webbinarium finner ni på förbundens 
hemsida och även webbinarium från länets alla samordningsförbund, samtliga är 
kostnadsfria och öppet för alla att lyssna.  Kommande teman i länet är bland annat : 
”Delaktighet och bemötande”, ”Rasism i arbetslivet”, ”Att bemöta rättshaveriskt 
beteende” och många andra teman. 
 

Avslutningsvis så är det min tur att fundera på de fem snabba frågorna som går att 
läsa nedan.  
 
 

 
 
 
 
 

 
FEM SNABBA MED :  
 

Förbundschef Sophia Dahlgren 
 

Mitt arbete innebär: 

Mitt jobb är att tillsammans med representanter från medlemmarna ta fram förslag 
på insatser och föreslå till styrelsen. Insatsen ska syfta till att stödja samordningen 
mellan medlemmarna och/eller stödja medborgare lång ifrån arbetsmarknaden 
närmre arbete.  Efter beslut genomföra jag med representanterna besluten, följer upp 
och rapportera tillbaka till styrelsen.  
  
Min yrkesbakgrund är: 

Jag är utredningssociolog i botten och började min karriär på Försäkringskassan, 
först som handläggare i flera olika ärendeslag sen som samverkansansvarig.  
 
Utmaningar i mitt yrke: 

Gör vi rätt saker och hur vet vi om det vi arbetar med gör en skillnad? Det är frågor 
som jag brottas med i mitt arbete. 
 
Min syn på samordning mellan myndigheter: 

För mig handlar det om medborgare.  Människor är komplexa och våra myndigheter 
likaså. För att lyckas måste myndigheter m.fl. och inte minst personen ifråga, 
tillsamman komma fram till vad som kan ge personen de bästa förutsättningarna för 
återgång i arbete. 
   
Efter jobbet tycker jag om att: 
Hämta barnen från dagis, laga mat som 2 åringen inte vill ha, byta blöjor och städa 
upp efter 4-åringen som släpper allt där hon står m.m. En favorit aktivitet är att få en 
lugn stund ute hos mina hästar. 
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