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Ny i styrelsen 
Josefina Sjöblom från Försäkringskassan, är ny 
ersättare i styrelsen. Hon är enhetschef på av-
delningen för sjukförsäkring. Hon ersätter Linda 
Mihailovic som går till medlemssamrådet.

           En höst full 
 av aktiviteter! 

Eva Magnusson, förbundschef

Intresserad av statistik kring samord-
ningsförbundet Stockholms stad?
Läs om basmätningen 2016 – Statisticon 
daterad 2018-09-11

Viktiga datum
• 9 november, Kunskapsdialog REKO:s uppdrag 
• 23 november, Konferens MIA Stockholms stad
• 29 november styrelsen sammanträder och be-

slutar om nästa års budget och verksamhetsplan

Kunskapsdialog

Kunskapsdialogen den 9 november kommer att 
handla om rehabkoordinatorens roll, som ett 
stöd i tidig samverkan mellan arbetsgivaren och 
sjukvården. Kunskapsdialogen riktar sig till chefer 
med personalansvar inom förbundets parter 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stock-
holms stad och Stockholms läns landsting. 
Kunskapsdialogen hålls på Konferens Kapitel 
8 – Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, kl. 8:30-
10:00. Frukost serveras från kl. 08:00. Anmälan via 
samordningstockholm.se

Senaste från styrelsen 
Styrelsen beslutade den 28 september att:
• godkänna halvårsrapporten 2018
• godkänna förslag till finansieringen av Fin-

samkonferensen 2019 i Stockholm, se härintill
•  start av den individinriktade insatsen ”Aktivi-

tetsplatsen” som ska drivas av förbundet
• tillsätta en ASF-samordnare på Arbetsför-

medlingen på halvtid.

Återigen stod förbundet värd för ett välbesökt 
frukostmöte. Denna gång på Nalen med 130 delta-
gare. Ämnet för dagen var myndighetssamverkan 
omkring målgruppen 
”sjukskrivna perso-
ner med nedsatt 
arbetsförmåga som 
saknar sjukpenning-
placering”. 

Mötet inleddes med 
att Daniel Frydman, 
specialist i allmänpsykiatri och leg. psykoterapeut, 
berättade om sina erfarenheter och vikten av 
myndighetssamverkan omkring målgruppen.

Därefter berättade utvecklingsledarna Jonna 
Millroth och Barbro Ivares, samt projektledare 
Stephanie Olson-Sevinc från Enskede-Årsta-Van-

tör Stadsdelsför-
valtning om det 
pågående arbe-
tet att utveckla 
”Stockholms-
modellen”.  
 
Det är en myn-
dighetsgemen-

sam samverkansstruktur för Stockholms stad 
som ska sammankopplas med den s.k. ”Globen-
modellen”.

Gemensam dag MIA

MIA-projektets första resultatkonferens hölls 
i slutet av september, ett och ett halvt år in i 
projektet som avstamp inför det kommande året. 
Det handlade om hur MIA-projektet kan utveckla 
samverkan vidare i regionen och projektets bety-
delse för deltagarna.  
 

Det diskuterades också om vad som ger goda 
resultat och hur effektiva metoder och samver-
kansstrukturer kan implementeras. Det blev en 
genomgång av vad alla gör på olika nivåer, hur 
arbetet styrs och graden av måluppfyllelse. Vid 
dagens slut hade många frågor kring de olika rol-
lerna i projektet rätats ut och sist men inte minst 
fick alla en rykande färsk ettårsrapport i handen. 
Rekvirera rapporten genom att gå in på:
miaprojektet.se

Finsamkonferensen 2019
Den 26-27 mars 2019 är det dags för en ny 
nationell Finsamkonferens i Stockholm. Den här 
gången genomförs konferensen, som årligen 
arrangeras av Nationella rådet, tillsammans 
med samordningsförbunden i Stockholms län. 
Årets tema är Finsams målgrupper - lokalt, 
regionalt, nationellt och i Norden. I december 
2018 kommer en inbjudan till ett spännande 
program, men passa på att spara datumet i din 
kalender redan nu! Läs mer på finsam.se

Frukostmötet 21 september, en Stockholmsmodell för myndighetssamverkan 


