
 

Nyhetsbrevet utges av Samordningsförbundet i Södertälje, Ängsgatan 1A, 151 34 Södertälje 
Ansvarig utgivare: Kjell Sjundemark, förbundschef, tel. 070-363 85 00  
Vill du ha nyhetsbrevet? Skicka ett mejl till emma.gabriel@sfris.se eller anmäl dig via hemsidan.  
Du kan när som helst avsluta prenumerationen.  
Läs mer om förbundet på www.sfris.se 

                                                                                                 

  

Vi finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser  
för att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet,  

bl.a. genom tidigt stöd och förebyggande insatser.

Goda och snabba resultat  
för SamSpråk! 
SamSpråk, som riktar sig till kvinnor med 
behov av språkutvecklande insatser, upp-
visar mycket goda resultat när de gäller de 
första 31 deltagarna, som togs emot mellan 
oktober 2017 och januari i år. Merparten 
av dessa har fått arbete, studerar eller 
väntar på få att börja studera.  
 
– Det är ett mycket glädjande resultat, 
framför allt att det gått så snabbt, säger 
förbundschef Kjell Sjundemark.  
 

Läs mer om SamSpråk här.  

 
Utökad målgrupp för IPS 
IPS-projektet 2018 har utökats för att kun-
na nå fler kvinnor och omfattar nu även 
kvinnor över 35 år. Sedan starten 1 januari 
har IPS, som riktar sig personer till vars 
drogberoende gör det svårt att få ett jobb 
eller börja studera, haft 18 deltagare. Totalt 
30 ska tas emot under året. Av de första 9 
är 5 i arbete/praktik eller är inriktade på 
studier. Läs mer om IPS här.  

 
MIA Södertälje får ny projektledare 
Den 31 augusti slutar Lena Rogeland som 
projektledare för MIA Södertälje och efter-
träds 1 september av Trygve Nylund, som 
idag arbetar inom kommunens vuxenvård.  
 
MIA Södertälje är ett av sex delprojekt i 
det länsgemensamma projektet Mobilise-
ring inför arbete som stöds av Europeiska 
socialfonden, ESF. MIA presenterar sig 
under Järvadagarna 14-17 juni och finns på 
plats i monter A33_2 Läs mer. 

 
Den nya datalagstiftningen… 
… GDPR, som trädde i kraft 25 maj, gäller 
givetvis även oss. Hur förbundet behandlar 
personuppgifter framgår av ett särskilt 
dokument som tagits fram. Läs det här.  

 
 

 
 

Förbundet önskar er alla  
en Glad Sommar! 
 
Nästa frukostmöte: 30 augusti 
På höstens första frukostmöte medverkar 
Annika Brar, habiliteringsläkare hos Stock-
holms läns landsting, med en föreläsning 
om neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar. Inbjudan läggs ut på hemsidan.   

Höstens övriga frukostmöten: 10 oktober 
och 4 december. Mer info kommer. 

 

Annorlunda frukostmöte 29 maj 
lockade många deltagare 
Hela 75 personer deltog i frukostmötet, 
som denna gång hade ett annorlunda 
upplägg. Medlemsmyndigheterna och 
Insatskatalogen (nedan) hade ”stationer” 
dit deltagarna kunde gå och ställa frågor.  

– Att få tid till att i lugn och ro prata med 
olika handläggare var mycket uppskattat, 
säger förbundschef Kjell Sjundemark.  

 

Över 80 insatser i Södertälje! 
Insatskatalogen har fyllts på med mycket 
nytt under våren. Vi börjar nu få en samlad 
bild av vad personer i behov av stöd inom 
rehabiliteringsområdet kan erbjudas i kom-
munen. Lokal projektledare/katalogadmi-
nistratör är Elisabeth Afram-Söderström. 
Kontakta henne om du saknar någon 
insats eller vill veta mer!   S
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