
 

 
 

Samordningsförbundet Roslagen  
smörjer samverkan mellan medlemmarna: 

 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
Region Stockholm och kommunerna Danderyd, 

Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och 
Österåker. 

 

 
 

 

Kalendarium  

Preliminärbokning för 2021 

 

18 januari kl. 13.00-14.00 

Webbinarium om Samordningsförbundet 

Roslagen och vår verksamhet.  

Passa på att ställa din fråga! 

 

15 feb kl. 13.00-14.00  

Webbinarium Utvärdering del 1.  

MIA Roslagen, arbetssätt och metod. 
 

22 feb kl. 13.00-15.30  

Webbinarium Utvärdering del 2  

MIA Roslagen, Socioekonomisk studie. 

 

Alltid uppdaterad kalender på 

http://www.finsamroslagen.se 

 

Extern artiklar 

Genom regeringsuppdraget  ”tidig 

upptäckt av våld” har samordnings-

förbunden i länet fått ta del av 

arbetsförmedlingens internutbildning om 

att upptäcka våldet 

  

 

 

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! 
Några av er har säkert uppmärksammat att vår hemsida ändrats något. 
Anledningen är att programvaran uppdaterats och anpassats så att hemsidan 
även ska fungera bra för er som läser via surfplattor. 
 

Vad har hänt sedan sist? Den 12 november hade vi medlemssamråd.  Där  
lyftes bland annat behovet att synliggöra effekterna av våra strukturella 
insatser samt kartlägga gränssnitten mellan förbundets, arbetsförmedlingens 
och kommunernas arbetslivsinriktade insatser. 
 

Vid årets sista styrelsemöte den 18 november fastställdes budget och 
verksamhetsplan för kommande år. Fokus för verksamhetsåret 2021 är att 
fortsätta finansiera befintliga insatser och undersöka möjligheten till nya. 
  
Coronapandemin har utmanat oss att hitta nya metoder och pröva våra 
invanda sätt att lösa problem. I projektet MIA Vidare Roslagen har 
kursledarna testat att fortsätta kurserna i digital form med gott resultat.  
 

Den 18 november genomfördes två uppskattade webbinarium, anordnade av 
SAMSUS gruppen. Temat för dessa var ” Rehabiliteringskoordinator” och ”Att 
motivera en medmänniska”.  
 

Den 23 november genomfördes ett webbinarium på temat våld i nära 
relationer. Webbinariet anordnades i samarbete med samordningsförbunden 
i Södertälje, Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna. 
Föredragshållaren Nina Rung, beskrev mekanismer som ligger bakom våldet. 
Vi påverkas alla av samhällets normer och förväntningar som baseras på 
vilket kön vi har. Under december månad har förbundet tillgång till inspelning 
av föreläsningen. Så ni som vill se föreläsningen i efterhand kan kontakta mig!  
God Jul på och ta hand om er! 
 
 

 
 
 

 
Fem snabba med :  
MIA Projektadministratör Annette Hallberg 

 

Mitt arbete innebär: Jag ansvarar för att 
administrera arbetstidsredovisning, närvarorapporter 
för deltagare i socialfondsprojektet och fakturering. 
 

Min yrkesbakgrund är: Tidigare arbetade jag i 
Vaxholms stad på utbildnings-förvaltningen som 
administratör med fakturering, resursfördelning och 
gymnasieadministration. 
 

Utmaningar i mitt yrke jag ser fram emot: Intressant och utmanande 
att arbeta i ett projekt med många intressenter inblandade.  
 

Min syn på samordning mellan myndigheter:  Jag tror att det är en 
förutsättning med samordning mellan myndigheter för att nå ett positivt 
resultat.  
 

Efter jobbet tycker jag om att: Att ta båten ut på sjön i vår vackra 
skärgård och bara njuta. Umgås med vänner, mysa med familjen och alla 
mina barnbarn. 
 

I nästa nyhetsbrev kommer vi få läsa mer om insatskatalog och 
vår nya administratör! 
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