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Rehabarenan 
– en insats finansierad av Samordningsförbundet i Södertälje  

Målgrupp 

Personer som är i behov av samordnad 

rehabilitering och arbetsträning, vilket kan 

vara ungdomar, nyanlända, långtidssjuk-

skrivna och övriga behovsgrupper som 

stått utan arbete en längre tid eller aldrig 

haft möjlighet att komma in på arbets-

marknaden. 

 

Projekttid 
 

Projektet pågår t.o.m. 31 december 2019. 

 

Kort beskrivning 

Den 1 januari 2017 övergick insatsen Kafé 

Lindblom till att bli Rehabarenan på Tore-

källberget. 

Rehabarenan erbjuder arbetslivsinriktad 

rehabilitering och är en arena för att pröva 

på, träna och utvecklas. Den erbjuder olika 

slags uppgifter, med varierande kunskaps-

krav, för att möta deltagarnas behov. Både 

arbetstakt, arbetstid och svårighetsgrad kan 

anpassas efter var och en. Språkträning är 

en viktig del av insatsen.  

Det finns idag fyra olika arbetslag med  

5-7 deltagare. Arbetsträning med varierade 

arbetsuppgifter kan erbjudas på Lindbloms 

kafé, bageriet, inom tågrenovering och det 

fjärde är områdesskötsel/trädgård.  

Rehabarenan har handledare kopplade till 

varje inriktning. En samordnare följer upp 

deltagarna och har kontakten med hand-

läggare bl.a. när det gäller förflyttningar 

inom arenan samt vägen därifrån närmare 

arbete eller studier.   

 

Mål 

Målen är bl.a. följande:  

• Skapa en arena för integration, rehabi-

litering och arbetsträning. 

• Öka deltagarnas inkludering i samhället, 

minska utanförskapet och förbättra  

hälsan. 

• Öka möjligheten för deltagarna att närma 

sig den ordinarie arbetsmarknaden. 

• Upparbeta ett brett kontaktnät både med 

partners som står för inflödet till Rehab-

arenan och sådana som kan erbjuda 

möjligheter att ta steget från Rehabarenan 

närmare arbetsmarknaden eller till studier 

som behövs på vägen dit.  

• Minst 20 personer deltar kontinuerligt på 

heltid i Rehabarenans insatser.  

 
Samarbetspartners 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 

och Södertälje kommun. Projektägare är 

Torekällbergets friluftsmuseum, som drivs 

av kultur- och fritidsförvaltningen.  

 

Kostnader 

Förbundet finansierar under 2018 tjänster 

på Rehabarenan för 2,9 mkr. 

 

Kontaktperson 

Tina Önnerstedt 

Samordnare  

Tel. 08-523 065 06, 076-724 44 40 

tina.onnerstedt@sodertalje.se 
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