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Regeringsuppdrag: Våld i nära relationer  

Samordningsförbundet i Södertälje är ett av sju 

förbund i landet som får möjlighet att bedriva 

pilotprojekt. Regeringen har gett Socialstyrelsen, 

Jämställdhetsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Migrationsverket i 

uppdrag att verka för förbättrad upptäckt av 

våld. Regeringsuppdragen omfattar även 

Samordningsförbundens nationella pilotprojekt 

mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

Pilotverksamheterna i landet ska prova hur 

förbunden kan samordna såväl insatser för att 

upptäcka våld som stödinsatser till våldsutsatta.  

Kommande frukostmöten! 

Den 15 oktober är det frukostmöte på temat: 

Psykiatrin – en väg-ledning till rätt stöd vid 

psykisk ohälsa. Primärvården, Psykiatricentrum 

Södertälje och kommunens socialpsykiatri 

berättar om sina uppdrag. Vi får även höra vad 

psykiatrin erbjuder inom rehabilitering.  

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/ 

Den 14 november kommer vi att ha ett 

frukostmöte för en riktad målgrupp på temat: 

Att motverka utanförskap och arbetslöshet med 

Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF).  

OBS! Anmälan med närmare information 

publiceras på hemsidan inom kort! 

 

 

MIA Södertälje: Resultat och fortsättning 
MIA-projektet skapar skillnad för många 

människor enligt MIA:s två-års rapport! 

Framförallt görs stegförflyttningar närmare 

arbetsmarknaden, vilket är ett av MIA-projektets 

mål. MIA Södertälje har hittills nått ut till 297 

deltagare! Tillsammans med de övriga 

delprojekten i länet, ansöker MIA Södertälje om 

en fortsättning hos Europeiska Social Fonden 

(ESF). Syftet är att ta till vara erfarenheterna 

inom projektet och arbeta vidare med att 

utveckla förrehabiliterande insatser för personer 

som står långt från arbetsmarknaden. Ansökan 

skickas in senast 3 oktober. Beslut från ESF 

kommer i december 2019. Ta del av MIA-

projektets två-årsrapport här! 

Lästips! 

Jämställdhetsanalys av nationella indikator-

rapporten. Nationella Nätverket för 

Samordningsförbund (NNS) har gjort en analys av 

rapporten ur ett jämställdhetsperspektiv samt ge 

tips på hur enkätens resultat för kvinnor 

respektive män kan användas lokalt för att 

utveckla verksamheten. Läs hela rapporten här! 

 

 

 

Med individen i centrum utvecklar vi tillsammans välfärden 

 

www.sfris.se 
info@sfris.se 
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