
 
 
 
 
 
 
 

Samordningsförbundet Roslagen  
smörjer samverkan mellan medlemmarna: 

 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
Region Stockholm och kommunerna Danderyd, Norrtälje, 

Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nedan de närmaste kalenderaktiviteter 
 

22 mars kl. 13.00-14.30  

Webbinarium   

”Effektutvärdering MIA Roslagen” 

Rapporten finns på hemsidan 

Fortfarande möjligt att delta, maila 

sophia.dahlgren@osteraker.se innan kl. 

12.00 så skickas möteslänken. 

 

 7 maj förmiddag 

Webbinarium  

”Läkarintyg som dörröppnare” 

Anordnat av arbetsgruppen SAMSUS. 

 

 

Extern artiklar 

Pandemin satte sina spår på 2020, 

Läs artikel 

 

SKR vill se en översyn av finsam 

Läs artikel   
 

 

 

Besök Förbundets hemsida  

 

Skicka mail till Förbundet  

 

MIA projektet på Instagram  

 

Förbundschefen på LinkedIn  

 

 

 

Nyhetsbrevet utges av samordningsförbundet Roslagen  

ca 4-5 ggr/år och för  innehållet ansvarar: Sophia Dahlgren 

 

 

Senaste nytt från Samordningsförbundet! 
 
Börjar med att välkomnar vår nya ordförande Eva Strand och nya vice ordförande Nina 
Jones. Lite mer om eva går att läsa i fem snabba nedan.  
 
I Förbundet har vi arbetat fram en kartläggning som ska vara ett underlag för berednings-
gruppen att diskutera nya insatser och idéer. Intressanta framåtspaningar är BIP-studien 
från Danmark som visar att parallella insatser och tro på individen har störst effekt om en 
individ ska få arbete och Samordningskartan som är ett strategiskt verktyg för myndighets-
gemensam överblick 

Vi har även gjort bokslut för 2020 och kan konstatera att 154 personer fått stöd en insats 
finansieras av Samordningsförbundet, trots de svåra förutsättningar vi har med pandemin. 
Det är tack vare våra kollegor och medarbetare engagemang, uthållighet och förmåga till 
flexibilitet under det extremt tuffa 2020 som vi har kunnat finnas till för en målgrupp som är 
extra utsatt under dessa förutsättningar.  
 
Är du nyfiken och vill läsa mer så kommer så kommer årsredovisningen att finnas på 
hemsidan i början av april. 

Ta hand om er!  
Hälsningar Ordförande (mitten), Vice ordförande (tv) och Förbundschef (th) 
 

 
 
 

Berättelsen om MIA-projektet 2017-2020  
Under tre år har 2234 personer fått individuellt stöd att bryta isolering, utanförskap, 
arbetslöshet eller att få nya strategier för att hantera sjukdom och smärta. 
 

I MIA-projektet Roslagen har ca 200 personer deltagit varav 20% gått vidare i arbete 
eller studier och 34% närmat sig arbetsmarknaden.  
 

Genom god samverkan har våra deltagare fått större möjligheter att försörja sig själva och 
att delta i vårt samhälle. Samtidigt har vi arbetat hårt på att utveckla samverkan och få våra 
system att fungera på det sätt som passar människorna bäst.   
Berättelsen om MIA-projektet 2017-2020 
 

  

Fem snabba med : Ordförande Eva Strand 

 
Min roll inom Samordningsförbundet Roslagen innebär:  
Att leda styrelsen i den riktning som vi tillsammans beslutat.  
 

Min yrkesbakgrund: Jag är utbildad Fysioterapeut med specialistkompetens, har mitt 
egna bolag och är delägare i ett annat. 
 

Utmaningar i mitt yrke jag ser fram emot: Jag ser fram emot vårt fortsatta arbete mot 
arbetslöshet och utanförskap, via MIA- projektet. 
 

Min syn på samordning mellan myndigheter: Jag tycker att är ett mycket tufft arbete att 
få myndigheter att jobba med det som faller lite mellan stolarna. Det är lätt att hamna 
utanför. 
 

Efter jobbet tycker jag om att: Hålla på med politik, familjen är en stor del av mitt privatliv. 
Saknar mina vänner och sammanhang nu under Corona-året.  

 

Gå till Kalendarium 
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https://finsamroslagen.se/wp-content/uploads/Del-3-MIA-Roslagen-Slutrapport-effektstudie-2017-2020.pdf
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