
 
 
 
 
 
 
 

Samordningsförbundet Roslagen  
smörjer samverkan mellan medlemmarna: 

 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
Region Stockholm och kommunerna Danderyd, Norrtälje, 

Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Extern artiklar 

 

Ny podd belyser våld i nära relationer 

Podden “från ord till handling” vill göra 
svåra samhällsproblem pratbara “bortom 
policydokument och checklistor”. Det är 
poddens första säsong som kommer 
fokuserar på våld i nära relationer. 

 
 

 
 

 
Större risk för kvinnor att drabbas av 
psykisk ohälsa 
Om du är kvinna, har barn i förskoleåldern 
och arbetar inom vård, skola eller omsorg 
har du störst risk för att drabbas av 
psykisk ohälsa. ”Vi ser en stark koppling 
till arbetsmiljön” säger en analytiker på 
försäkringskassan.  

 

 

 Gå till Förbundets kalendarium 

 

Besök Förbundets hemsida  

 

Skicka mail till Förbundet  

 

MIA projektet på Instagram  

 

Förbundschefen på LinkedIn  

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrevet utges av samordningsförbundet Roslagen  

För innehållet ansvarar: Sophia Dahlgren 

 

Senaste nytt från Samordningsförbundet! 
 
Förra veckan erbjöd samordningsförbundet två seminarier, ett om ”Mia vidare Roslagen” och 
ett om ”Framgångsrik samhällsutveckling med sociala företag”. Alla webbinarium spelas i 
möjligaste mån in och återfinns på hemsidan där du även hittar kommande webbinarium i 
förbundets kalendarium. På www.finsamstockholmslan.se hittar du webbinarium från länets 
alla samordningsförbund, kommande teman är bland annat  ”Våga prata psykisk ohälsa”, 
”Arbetsförmedlingen om sitt uppdrag”, ”Regeringsuppdraget ökad upptäckt av våld”, ”unga 
med samsjuklighet” m.m. 
 
Nu på fredag den 7 maj genomförs ett webbinarium anordnat av förbundets  arbetsgrupp för 
”Samsyn sjukskrivna utan sjukpenning”. Temat är ”Läkarintyg som dörröppnare” och ni är 

välkomna att lyssna! Länk till mötet 

 
Förbundet har tittat på Europeiska socialfondens utlysning React-EU. Efter dialog med ESF 
framkom att utlysningen inte var riktad till vår behovsgrupp ”lång från arbetsmarknaden i 
behov av samordnat stöd”. Men nyligen avbröts utlysningen med anledning av att 
avgränsningen av vad medlen kan användas till behöver justeras. De skulle återkomma och 

vi får se om det denna gång inkluderar vår målgrupp. Läs mer om React-EU 

 
På kunskapsguiden.se finns kunskap från socialstyrelsen, myndigheter och aktörer som kan 
ge stöd och vägledning. Socialstyrelsen slår just nu ett extra slag för denna sida om våld i 
nära relation. Här hittar alla parter bra information och kunskap och metoder för att 

uppmärksamma våld i nära relation. Läs mer om våld i nära relationer  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Fem snabba med : Cecilia Sjömark 

 
Mitt arbete innebär: 

Att planera och styra projektet MIA Roslagen mot våra 
uppsatta mål. Det innebär bland annat att se till att vi följer 
den framtagna projektplanen, arbetsleda projektmedarbetare 
och samordna våra insatser.  
 
Min yrkesbakgrund är: 

Jag är beteendevetare och har arbetat med olika uppdrag genom åren såväl strategiska som 
operativa. Men den röda tråden är att jag arbetat med och för människor som stått utanför 
arbetsmarknaden av olika anledningar. 
 
Utmaningar i mitt yrke: 

För närvarande handlar det till stor del om hur vi kan få de kunskaper och erfarenheter vi 
gjort i projektet att leva vidare i ordinarie verksamhet efter projektets slut i sept 2022.  
 
Min syn på samordning mellan myndigheter: 

Det är ett måste för att våra myndigheter ska kunna fungera för människor och inte tvärtom.  
 
Efter jobbet tycker jag om att: 

Träna, promenera i skogen, laga god mat och gärna avsluta kvällen i soffan med en bra film.  
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