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Den 8 oktober genomförde förbundet medlemsdialog då Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Södertälje
kommuns representanter fick information om
förbundets verksamhet. Parterna lämnade
besked om inriktningen av insatser de önskar
genom förbundet. Utifrån det har förbundets
styrelse enats om följande i verksamhetsplanen
för 2019:
-

-

Insatserna ska vara till nytta för de personer som
befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, i eller
riskerar utanförskap, långt från arbetsmarknaden
samt individer med komplex problematik.
Förebyggande insatser för att möta problem i god
tid och motverka utanförskap ska prioriteras.
Fokus på individer i behov av ”förstärkt”
samordnat stöd för att komma in på
arbetsmarknaden.

Alternativ till sjukskrivning
ylva.hilmertz@sfris.se fortsätter sitt arbete med
kunskapsspridning och att bygga samverkan i
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Ny medarbetare på kansliet
Förbundet hälsar Elizabet Fidan, ny ekonomiassistent, välkommen.

Alis volat propriis - Hon flyger med
egna vingar’
Alis är igång och deltagarinflödet har ökat.
Informationsmöten har hållits på Arbetsförmedlingen, på folkhögskolorna i kommunen och
även på ordinarie gymnasieskolor.
Alis riktar stöd och vägledning till målgruppen
unga vuxna och är en uppsökande verksamhet.
Målet är att nå de som går ut gymnasiet och är i
riskzonen för att få eller behålla jobb. 2019
fortsätter utveckling och anpassning av
arbetssätt utifrån metoderna IPS och Boston.
För mer info kontakta
karin.karlberg@sodertalje.se

Resultat MIA 1-årsrapport
Genom MIA möts samverkande parter både
lokalt och regionalt vilket ger ett lärande på flera
nivåer. Vårt gemensamma mål är att motverka
att människor faller mellan stolarna.
Årsrapporten är publicerad, länk

Kom ihåg att använda insatskatalogen!
Ett digitalt sökverktyg för tillgängliga insatser
hittar du här. Kontakta Elisabeth AframSöderström om du saknar någon insats eller vill
veta mer!

Skriv upp den 4/12 för årets sista
frukostmöte i S:ta Ragnhildsgården
Den 4 december, kl. 8-10,kombinerar förbundet
sitt traditionsenliga adventsmingel med
presentation av samtliga finansierade insatser:
MIA, Samspråk, IPS 2018, Alis, Alternativ till
sjukskrivning, Insatskatalogen, Rehabarenan och
Socialt företagande. Inbjudan hittar du här

Frukostmöte lockade många deltagare
Hela 95 personer deltog i frukostmötet i augusti,
som tog upp temat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Föreläsare var Annika Brar,
habiliteringsläkare hos Stockholms läns
landsting. Dokumentation finns på vår hemsida

Föreläsning Aktion livräddning
I samarbete med NASP bjöd förbundet, den
24/10, in till en utbildningsdag med temat
suicidprevention. Föreläsare var Daniel Frydman
psykiater, psykoanalytiker och leg psykoterapeut. För bildspel och inbjudan till
fördjupning kontakta
micaela.magnusson@sfris.se

