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Ritva Widgren går i pension 2019 – förbundet söker
hennes efterträdare
Den 1 april 2019 går förbundschef Ritva Widgren i pension och
rekryteringen av hennes efterträdare har inletts.
Intresserad? Läs annonsen här och ansök senast 10 oktober.

Personalförstärkningar till MIA Östra Södertörn

MIA Östra Södertörn förstärks under september och oktober med tre
nya tjänster för att öka möjligheterna att nå målen.
Kommunerna Haninge och Nynäshamn har anställt varsin Case
Manager, vilket innebär en ökad satsning på metoden Case Management
samtidigt som banden förstärks till Ungdomsteamet och Ung i Nynäs.
Arbetsförmedlingen förstärker med en Supported Employment-tjänst,
vilket väntas bidra till att fler av MIAs deltagare kan börja arbeta eller
studera med någon form av anställningsstöd från Arbetsförmedlingen.
Målet för det länsgemensamma projektet är att 30 procent av deltagarna ska börja arbeta eller studera och 40 procent gå vidare till Arbetsförmedlingens eller kommunernas ordinarie insatser. Måluppfyllelsen
för MIA Östra Södertörn hittills är 15 respektive 32 procent. Totalt sett
inom MIA-projektet har 21 procent börjat arbeta eller studera och 28
procent gått vidare till Arbetsförmedlingens eller kommunernas insatser.
MIA, Mobilisering inför arbete, stöds av Europeiska socialfonden, ESF,
och avslutas våren 2020. Sex samordningsförbund i länet deltar.
Resultat och erfarenheter av MIA-projektets första år har sammanställts i en rapport som publiceras i september. Den visar att projektet
lett till ett väsentligt ökat samarbete och lärande mellan förbunden. Enkäter visar tydligt att deltagarna är nöjda med insatserna. Nästan 100 procent ger bemötandet ett gott betyg och anser att stödet är till stor nytta.

► Välkommen till
våra frukostmöten!
Haninge
28/9 Inspirationsföreläsning om integration, kreativitet och sysselsättning
med Birgitta Notlöf,
Livstycket i Tensta.
Inbjudan.
26/10 Mer tillit och
mindre detaljstyrning –
går det?
Inbjudan.
23/11 Arbetsförmedlingens uppdrag, nya organisation och lokala samverkansytor. Inbjudan.
Nynäshamn
21/9 Pågående samverkansinsatser och ESFstödda projekt i Nynäshamn. Inbjudan.
Tyresö
12/10 Föreläsning om
bemötandet av människor
som upplevt krig och
trauman. Inbjudan.
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Lediga platser i MIA Östra Södertörn!
82 deltagare var inskrivna i slutet av augusti. Följande lediga
platser finns just nu:
Arbetsträning: Bönorna 2, Grow 2, Jobbverket 6, Skyddsvärnet
2 • Case Management: 20 • Stationen: 6 Roa: 5
• KBT-samtal (Nynäshamn): 2 • SE-uppstart (Nynäshamn): 2
Kontakta Resursråden
/En väg in om du har deltagare att föreslå!

► Länets åttonde
samordningsförbund
bildat: Sundbyberg
Den 1 juni bildades Samordningsförbundet Sundbyberg, med Catarina
Örtengren som tillförordnad förbundschef.
Från och med nästa år
väntas fler kommuner
ansluta sig till Samordningsförbundet Södra
Roslagen, vilket innebär att
så gott som samtliga av
länets kommuner nu ingår
i ett samordningsförbund.
Följande samordningsförbund finns i Stockholms
län:

Förbundet tecknar avtal med Stadsmissionen

Avtalet avser arbetsträning i second hand-butiken i Handen med
adressen Handenterminalen 5 och sker inom ramen för MIA Östra
Södertörn. Upphandlingen sker enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV,
vilket innebär att intresserade leverantörer kan lämna ansökningar
via hemsidan www.valfrihetswebben.se.
Hittills har även följande leverantörer blivit godkända av förbundet:
Skyddsvärnets Second Hand & Café AB, Blå Vägen flykting- och arbetsmarknadsverksamhet, Grow Tyresö, Jobbverket samt Bönorna i Handen.

God måluppfyllelse för våra ungdomsinsatser

Förbundets halvårsrapport visar att i genomsnitt 64 procent av deltagarna gick vidare till arbete eller studier (målet för året är 65 procent).
Inflödet av deltagare ligger något över målet. Totalt 204 personer kom
med i någon av insatserna (målet för året är 390).
Egenanmälningarna fortsätter att öka. I Tyresö är de nu 53 procent
och i Nynäshamn 75 procent. Motsvarande siffra i Haninge är 9 procent.
– Man ser ett tydligt samband med att Arbetsförmedlingen sedan ett
år tillbaka inte har något lokalt kontor vare sig i Nynäshamn eller Tyresö,
säger förbundschef Ritva Widgren i en kommentar till siffrorna. Den
lokala närvaron är med andra ord väldigt viktig.
Ungdomsinsatserna är sedan 2015 en del av lokala överenskommelser
om samverkan kring unga som varken arbetar eller studerar. Överenskommelserna följs upp och revideras årligen.

• Huddinge, Botkyrka,
Salem
• Sollentuna – Upplands
Väsby – Sigtuna
• Stockholms stad
• Sundbyberg.
• Södertälje
• Södra Roslagen
(kommunerna Täby och
Österåker)
• VärNa
(kommunerna Värmdö
och Nacka)
• Östra Södertörn
(kommunerna Haninge,
Nynäshamn och Tyresö)
Förbunden i länet har en
nära samverkan och driver
olika projekt tillsammans,
för närvarande MIA.
Samverkan på nationell
nivå sker i föreningen
Nationella nätverket för
samordningsförbund,
NNS.
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