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Etablering av nyanlända: Arbetsförmedlingen
Östra Södertörn tredje bäst i landet

Satsningen på Etableringscentrum i Haninge, Nynäshamn och
Tyresö visar redan resultat! 45,4 procent har börjat arbeta eller studera
90 dagar efter att ha påbörjat Arbetsförmedlingens etableringsprogram.
För ett år sedan var siffran drygt 30 procent.
Det är Arbetsförmedlingens personaltidning ”På Jobbet” som i nr
6 2018 rankar Östra Södertörn som det tredje bästa kontoret i Sverige
när det gäller att få nyanlända i arbete eller studier. Arbetsförmedlingen
Arlandaregionen och Västra Gästrikland kom på första och andra plats.
Samordningsförbundets chef Ritva Widgren ser öppnandet av
Etableringscentrum i de tre kommunerna, vilket skedde med förbundets
stöd i juni i år, som något som bidragit till de goda siffrorna.

► Välkommen till
två frukostmöten i
Haninge
26/10 Mer tillit och
mindre detaljstyrning –
går det? Inbjudan.
23/11 Arbetsförmedlingens uppdrag, nya organisation och lokala samverkansytor. Inbjudan.

– En framgångsfaktor är det förstärkta samarbetet med våra tre kommuner, säger hon. Många nyanlända har fått extratjänster i kommunerna, som också startat en rad nya utbildningar i bristyrken för denna
målgrupp. Etableringscentrums samverkansteam har också blivit extremt
snabba och skickliga på att kartlägga de arbetssökande.

MIA Östra Södertörn får förstärkning

Lazem Balidian, Arbetsförmedlingen, hälsas
varmt välkommen som medarbetare i förbundets
del av det länsgemensamma MIA-projektet. Detta
avslutas våren 2020, och fram till dess ligger fokus
på ökad måluppfyllelse när det gäller att få deltagare
att börja arbeta/studera eller göra stegförflyttningar
närmare arbetsmarknaden. Lazem nås på e-postadressen lazem.balidian@arbetsformedlingen.se

Från Arbetsförmedlingen
medverkar Pia Erneborg,
biträdande enhetschef, och
Claes-Göran Nilsson, enhetschef.
Här med förbundschef Ritva
Widgren (t v) vid invigningen av
Etableringscentrum i Haninge.

Nyhetsbrevet utkommer 6-8 gånger per år. Prenumerera gratis – mejla Cecilia Vitblom, cecilia.vitblom@haninge.se
som du också kontaktar om du vill avsluta prenumerationen.
Ansvarig utgivare: förbundschef Ritva Widgren, 08-606 82 41
Läs mer om förbundet på www.samordningsforbundetostrasodertorn.se

In

Ungdomsteamet och Af i nya lokaler

Ungdomsteamet har flyttat till Försäkringskassans tidigare lokaler
på Rudsjöterrassen 1, plan 10. Även Arbetsförmedlingen har flyttat till samma adress och våningsplan.

Arbetsförmedlingen får ny organisation

Arbetsförmedlingen organiserar om, och arbetsförmedlarna ska i fortsättningen tillhöra Af Arbetsgivare eller Af Arbetssökande. Tanken är att
kontoren ska jobba mer specialiserat utifrån de arbetssökandes respeklive arbetsgivarnas perspektiv. Viktiga hörnstenar i omorganisationen är
också utvecklingen av digitala tjänster (Af Direkt). Även de geografiska
områdena för Arbetsförmedlingens enheter förändras.
Ta tillfället i akt att höra Claes-Göran Nilsson och Pia Erneborg, enhetschef respektive biträdande enhetschef, berätta mer och ge en helhetsbild
på frukostmötet den 23 november! Inbjudan: se föregående sida.

Avtal med Hundpasset i Västerhaninge

Avtalet avser arbetsträning med bland annat omhändertagande och
rastning av hundar på dagtid, liksom arbete i hunddagisets butik.
Upphandlingen har skett enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV,
som gör det möjligt för intresserade leverantörer av arbetsträning att
ansöka via hemsidan www.valfrihetswebben.se. Läs om vilka ytterligare
leverantörer som förbundet skrivit avtal med här.

Samrehab planeras inkludera ny målgrupp

Projektet Samrehab, som startade 1 april, har lämnat en första rapport
efter att ha gjort en fördjupad kartläggning av personer med försörjningsstöd från kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.
Målgruppen för Samrehab är sjukskrivna utan sjukpenninggrundande
inkomst som uppbär ekonomiskt bistånd. Men man har nu sett att det
finns ännu en grupp, kodad ”Arbetshinder, sociala skäl”, som kan komma
ifråga för projektet. Det rör sig här om cirka 230 personer.
Intervjuer med socialsekreterare har visat att det saknas en strukturell
myndighetssamverkan även kring denna grupp och ett tydligt arbetssätt.
Likaså behöver fler personer från bägge målgrupperna få komma till
Resursråden/En väg in. Även Samordnad individuell plan, SIP, mellan
vården och socialtjänsten ses som ett bra verktyg som kan användas mer.
– Det är oerhört viktigt att projektet fortsätter och inkluderar bägge
målgrupperna, konstaterade Siw Lideståhl, socialchef i Haninge, i samband med årets ägardialog som hölls den 17 oktober.

Ny ansökan kommer att göras till ESF

Europeiska socialfonden planerar en ny utlysning, som avser unga
med funktionsnedsättning, 16-24 år. Ansökningsperioden är 2 januari14 mars 2019. Förbundet anordnar den 10 december en workshop för
att börja diskutera upplägget av ansökan. Inbjudan går till kommunerna,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och kommer inom kort.

► Snart premiär
för Insatskatalogen
Förbundet har påbörjat
arbetet med att sammanställa de individinriktade
arbetsmarknads-, rehabiliterings- och utbildningsinsatser som erbjuds i
Haninge, Nynäshamn och
Tyresö. Dessa kommer att
läggas in i Insatskatalogen,
där de blir lätt sökbara
utifrån olika kriterier som
kommun, målgrupp och
typ av insats.
Insatskatalogen startades
av Nationella nätverket för
samordningsförbund,
NNS, i syfte att underlätta
för myndigheternas handläggare att hitta rätt insatser för personer som
behöver stöd. Men även
privatpersoner kan söka i
katalogen efter olika stödinsatser och verksamheter.
Samordningsförbunden i
en rad kommuner i landet
har gått med i Insatskatalogen. I vårt län har förbunden Huddinge Botkyrka Salem, Södertälje,
Stockholms stad och
Södra Roslagen lagt in
insatser i katalogen och
kompletterar allt eftersom.
Efter årsskiftet beräknas
katalogen kunna lanseras i
våra tre kommuner.

Nyhetsbrevet utkommer 6-8 gånger per år. Prenumerera gratis – mejla Cecilia Vitblom, cecilia.vitblom@haninge.se
som du också kontaktar om du vill avsluta prenumerationen.
Ansvarig utgivare: förbundschef Ritva Widgren, 08-606 82 41
Läs mer om förbundet på www.samordningsforbundetostrasodertorn.se

