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Förändringar på kansliet • Etableringscentrum öppnas den 9 april i Haninge, Nynäshamn och
Tyresö • Även 2017 blev ett framgångsrikt år för förbundet • Välbesökt och uppskattat
frukostmöte i Nynäshamn

Förändringar på kansliet

Annica Falk blev i höstas projektchef för det länsgemensamma
MIA-projektet, som stöds av Europeiska socialfonden, ESF. Hon
fortsätter dock att samtidigt vara biträdande förbundschef.
Rosario Alí, tidigare projektchef för MIA, arbetar idag som ESF-strateg med uppgift att samordna nya ansökningar. Rosario har spetskompetens när det gäller samarbete med ESF och samordnar för närvarande en ny ansökan, Hållbart arbetsliv, tillsammans med Nynäshamns
kommun och arbetar även med starten av det ESF-stödda projektet
Etableringscentrum (se nedan).
Yasemin Kan börjar på förbundet den 5 mars som
vikarierande delprojektledare för MIA Östra Södertörn, då Sophie Olofsson kommer att vara föräldraledig. Yasemin kommer närmast från Arbetsförmedlingen i Botkyrka/Salem, där hon varit arbetsledare
och bl.a. samordnat arbetet med inskrivningen i
Direktservice.

Etableringscentrum öppnas den 9 april i Haninge,
Nynäshamn och Tyresö

Ett intensivt arbete pågår med målet att öppna etableringscentrum
i alla tre medlemskommunerna den 9 april 2018. Lokaler förbereds och
projektmedarbetare rekryteras. En styrgrupp är utsedd.
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Under 2017 deltog 700
personer i förbundets frukostmöten. 2016 var siffran 500.

Projektet pågår t.o.m. 30 juni 2021 och bygger på samverkan mellan
Arbetsförmedlingen, kommunerna och andra aktörer så att nyanlända
snabbare kan börja arbeta eller studera. Förbundet stödjer projektet
personalmässigt och finansiellt fram till att deltagare börjar tas emot.
– Det är en stor satsning och ett viktigt resurstillskott som kommer
att underlätta för målgruppen, säger förbundschef Ritva Widgren.
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Läs mer om förbundet på www.samordningsforbundetostrasodertorn.se

Även 2017 blev ett framgångsrikt år för förbundet!

Jubileumsåret 2017, då förbundet fyllde 10 år, gav goda resultat och
förbundet kan se tillbaka på ytterligare ett framgångsrikt år.
– Att förbundet arbetat långsiktigt och att det funnits en nyfikenhet
hos såväl styrelsen som medarbetarna när det gäller att driva utvecklingen inom nya områden är viktiga förklaringar till att det gått så bra
genom åren, säger förbundschef Ritva Widgren.
Två av de insatser som förbundet betraktar som ”basplattformar”
fyllde också tio år: Resursråden och Ungdomsteamet i Haninge.
Sedan 2010 finns motsvarande insatser i Nynäshamn och Tyresö.
– Glädjande nog har medlemsmyndigheterna tagit över finansieringen av dessa insatser successivt, fortätter Ritva men konstaterar
samtidigt att förbundet behövs även i fortsättningen som den
sammanhållande partnern.
Ett annat framgångskoncept som kommit för att stanna, och som
har vuxit, är den långsiktiga satsningen på socialt företagande. Tidigare
rådde stor brist på arbetsträningsplatser. 2017 togs ytterligare ett steg,
i och med att förbundet upphandlade arbetsträningsplatser enligt lagen
om valfrihetssystem, LOV.
Deltagandet i det ESF-stödda MIA-projektet, som inleddes 2017,
har möjliggjort att det under tre år (2017-2020) finns ett stort utbud
av förrehabiliterande insatser i våra tre kommuner. Det finns kontinuerligt 160 platser, varav 60 är arbetsträningsplatser i sociala företag.
En kort sammanfattning av 2017 i siffror:
• 927 deltagare fick individuellt anpassat stöd under året, varav 43
procent kvinnor och 57 män. Målet var 975 deltagare.

► Välbesökt och
uppskattat frukostmöte i Nynäshamn
Den 2 februari anordnades ett frukostmöte i
Nynäshamn som samlade
ett 50-tal deltagare. Goda
resultat från förbundets
verksamhet presenterades,
framför allt från Nynäshamn. Bl.a. berättade Kim
Dahlin från Nynäshamns
gymnasium om den nya
Tak- och tätskiktsutbildningen där deltagarna, bl.a.
flera nyanlända, garanteras
anställning då det handlar
om ett bristyrke.
Målet om 12 procent kvinnor bland deltagarna har
uppfyllts.
Patrik Isestad, kommunstyrelsens ordförande i
Nynäshamn, och den
övriga kommunledningen
hade mött upp liksom flera
förvaltningschefer.

• 183 personer fick myndighetsgemensam konsultation via Resursråden. Målet var 200 deltagare.
• 271 personer började arbeta eller studera (92 kvinnor, 179 män).
Det motsvarar 39 procent av samtliga som avslutade sitt deltagande.
• 634 nya deltagare påbörjade en insats under året: 23 procent var från
Nynäshamn, 34 procent från Tyresö och 43 procent från Haninge.

Förbundschef Ritva Widgren
(mitten) omgiven av Mona Hällblad, arbetsmarknadskonsulent i
Ung i Nynäs, och kommunalrådet Daniel Adborn.

• Måluppfyllelsen för Ungdomsteamet i Haninge, Ung i Nynäs och
Ung i Tyresö har förbättrats. Totalt började 65 procent av samtliga
som avslutade sitt deltagande i ungdomsinsatserna 2017 arbeta eller
studera, vilket också var målet. 2016 var siffran 58 procent.
Tilläggas kan att kommunerna är de största remittenterna (34 procent)
följda av Arbetsförmedlingen (27 procent). Andelen egenanmälningar
var 16 procent, vilket motsvarar 102 deltagare.

Frukostmötena är en viktig träffpunkt.

Läs mer om förbundets första 10 år i jubileumsskriften!
Du kan också beställa ett tryckt exemplar.
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