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Torekällbergets Rehabarena 

Deltagarna på Rehabarenan är nöjda med 

insatsen och det stöd de fått. De upplever 

meningsfullhet och gör stegförflyttningar 

närmare arbete. Deltagarnas försörjning före och 

efter insats under 2018 visar tydligt att antalet 

deltagare med försörjningsstöd minskar och 

antalet med studiemedel eller ingen offentlig 

försörjning ökar efter avslutad insats.  

– Varje individ som kommer ut i arbete eller 

studier är en framgång för den enskilde men 

också för samhället, säger Kjell Sjundemark, 

förbundschef om resultatet. Rehabarenas 

projektledare, Tina Önnerstedt menar att en stor 

anledning till att deltagarna är nöjda med 

insatsen är att de får möjlighet att träna det de 

behöver, i den takt de behöver. Tillsammans med 

en inkluderande miljö och meningsfulla 

uppgifter, så blir det ett bra sammanhang att 

vara i. 

 – Det handlar om att grunda här, att deltagarna 

ska bli trygga! Och att de får göra det utifrån vart 

de är. Vårt fokus är att det ska vara hållbart, 

även när de lämnar Rehabarenan och vidare i 

praktik och jobb. Det häftigaste är att se när de 

växer och själva tar de steg de behöver, säger 

Tina.  

Rehabarenan som projekt pågår t o m 31 

december 2019 och i dagsläget förs diskussioner 

kring hur Rehabarenan fortsätter därefter.  

 Läs om Rehabarenan. 

 

 

 
 

Arbetsförmedlingen på frukostmöte 4/9! 
Till höstens första frukostmöte kommer 

Arbetsförmedlingen att berätta om sin nya 

organisation lokalt, uppdrag och myndighetens 

digitaliseringsarbete.  

Tid: kl. 08:00-10:00. Programmet börjar kl. 08:15. 
Plats: Stadshuset i Södertälje, Demokratin. 

Anmäl dig direkt på www.sfris.se/frukostmoten-
och-forelasningar/ 
 

UVAS – fortsatt arbete 

På frukostmötet om UVAS, ungdomar som 

varken arbetar eller studerar, den 28 maj lyftes 

många viktiga frågor. Senare i höst planerar 

förbundet tillsammans med Utbildningskontoret 

och Alis, en konferens med alla berörda parter 

för att utveckla samverkan kring målgruppen, 

UVAS. Närmare information kommer längre 

fram, håll utkik! Ta del av presentationen från 

frukostmötet här.  

 

Vi önskar alla en skön sommar! 

 

 

 

Med individen i centrum utvecklar vi tillsammans välfärden 

 
www.sfris.se 

info@sfris.se 

Följ oss på 
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