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Vecka fri från våld 23 nov – 26 nov! 

Förbundet kommer att arrangera 
lunchseminarier tillsammans med bland 
andra, Relationsvåldscenter (RVC), polis och 
åklagare. Det kommer även att anordnas 
andra aktiviteter under veckan. Program och 
information om aktuella mötesformer utifrån 
rådande situation kommer att publiceras 
närmare på www.sfris.se och LinkedIn.  
Lästips! Hur stoppar vi våld i nära relationer i 

Södertälje. En kartläggning om resurser, samverkan, 
framgångsfaktorer och utmaningar. (2020) 
 

Kommande föreläsningar 

Förbundet fortsätter med digitala 
mötesformer. Du kan redan nu anmäla dig till 
de här webbinarierna:  

22 september kl. kl. 14.00 -15.30: 

Arbete och återhämtning för unga vuxna med 

psykisk ohälsa utifrån aktuell forskning! 

1 oktober kl. 14.00-15.30: 

Arbetsförmedlingen och unga  

8 oktober kl. 08.30 - 10.30: 

Medborgare som medskapare – Så utvecklar vi 

samverkan inom offentlig verksamhet  
Förbundet arrangerar webbinariet inom ramen för 
Innovationsveckan.nu.  

Du kan läsa mer och anmäla dig till webbinarierna 
på www.sfris.se eller klicka direkt på varje 
webbinarie-länk här ovan. 

 

 

 

 

 Hallå där, Annika Rådström… 

 

 

 

 

- Den viktigaste uppgiften för Samordningsförbundet är 
att jobba med de prioriterade områdena för samverkan 
gällande de grupper som står långt från arbets-
marknaden med behov av stöd från flera myndigheter. 
Det är områden som kan vara svåra för de olika 
myndigheterna att prioritera i de ordinarie kanalerna.  

Annika menar att styrkan med Samordningsförbundet 
är just att vara en gemensam hatt som håller ihop 
frågor som parterna behöver samverka kring. 

- Samordningsförbundet är det som håller i och håller ut 
i de frågor som riskerar att hamna emellan. Genom 
Samordningsförbundet får vi kontinuitet i samarbetet 
och det blir en stabil uppföljning. 

Vad händer i förbundet just nu som du tycker är 
intressant? 

- Diskussionerna om att hitta en annan väg framåt som 
inte bara bygger på ”projekttankarna” är intressant! 
Det vi ser är att när ett projekt ska implementeras i 
ordinarie verksamhet, så blir det svårt, inte på grund av 
själva projektet, som många gånger varit 
framgångsrikt, utan på grund av svårigheten att få in 
det i ordinarie verksamhet när stödet tar slut.  

- Sedan tycker jag att det är roligt att vi har många bra 
projekt som pågår i kommunen, som till exempel Alis! 

Inom kort lämnar Annika över platsen i berednings-
gruppen till den nya resultatområdeschefen för Arbete 
och Försörjning inom kommunen, Sofia Lidén. Annika 
fortsätter att verka inom förbundet genom 
medlemssamrådet.   

 

 

Socialdirektör för socialkontoret i 
Södertälje och som sitter i 
förbundets beredningsgrupp. 

Vad ser du som den viktigaste 
uppgiften Samordningsförbundet 
har? 

 

 

 

www.sfris.se 
info@sfris.se 

 
 

Nyhetsbrevet utges av Samordningsförbundet Sfris, ca 4 ggr/år. 

För innehållet ansvarar förbundschef: Kjell Sjundemark 
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