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Ny förbundschef utsedd
av styrelsen – börjar i vår
Anna Lexelius blir ny chef för
Samordningsförbundet Östra Södertörn efter Ritva Widgren, som
går i pension 1 april 2019. Hon
tillträder sin tjänst 12 mars 2019.

Anna Lexelius och Johan Svensk.

Anna är idag huvudsekreterare
/kanslichef i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. 20132014 arbetade hon som projektledare hos förbundet efter att ha
varit projektchef och lokal projektledare inom det stora ESF-stödda
KomAn-projektet.

Anna har lång erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor, arbetslivsinriktad rehabilitering och samverkan mellan myndigheter.
– Vi hade en tuff kravspecifikation där det ingick både erfarenhet
av samordningsförbundsarbete och chefskap, säger förbundets ordförande Johan Svensk och motiverar valet av Anna Lexelius så här:
– Det känns som att Anna både kan säkra vår befintliga verksamhet,
som ju är väldigt offensiv, och sedan i sinom tid ta nästa steg i utvecklingen och få med sig förbundet.

2019: Utveckling av ”vuxenteam” i Haninge

Haninge kommun och Arbetsförmedlingen utvecklar under 2019
ett samlokaliserat team för långtidsarbetslösa vuxna, delvis med Ungdomsteamet som modell. Målgruppen för det nya teamet är hela den
målgrupp (25-64 år) som står långt från arbetsmarknaden och som ►►

► Frukostmöten
våren 2019
Datum och inbjudningar
kommer att skickas ut i
början av januari. Mötena
hålls i såväl Haninge som
Nynäshamn och Tyresö.

Några av de medverkande,
med förbundschef Ritva
Widgren till höger.

► Lyckat frukostmöte 23/11 om
socialt företagande
Minst 150 personer –
vilket var publikrekord –
deltog i frukostmötet, där
arbetsintegrerande sociala
företag medverkade och
berättade om sin verksamhet.
En minimässa hölls
samtidigt.

Nyhetsbrevet utkommer 6-8 gånger per år. Prenumerera gratis – mejla Cecilia Vitblom, cecilia.vitblom@haninge.se
Ansvarig utgivare: förbundschef Ritva Widgren, 08-606 82 41
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behöver förberedande insatser och extra stöd för att komma in på
arbetsmarknaden. Det rör sig i nuläget om cirka 120 personer.

► Läs verksamhetsplanen i sin helhet!
Sammanlagt beräknas
under 2019 över 1 000
personer få del av insatser
som förbundet medfinansierar.

Förbundet finansierar en processtödjare (halvtid) för utveckling av
det nya teamet samt initialt även en halvtidstjänst som arbetsförmedlare.
Haninge kommun planerar att finansiera tre handläggare och Arbetsförmedlingen en arbetsförmedlare på halvtid i teamet. Ungdomsteamet
och Vuxenteamet kommer att ha en gemensam verksamhetsledare.
Projekt för sjukskrivna fortsätter
Projektet Samrehab fortsätter till och med 31 mars 2020. Det startade 1 april i år och vänder sig till målgruppen sjukskrivna utan sjukpenninggrundande inkomst och som uppbär ekonomiskt bistånd.

Dessutom beräknas
cirka 250 personer få en
konsultationsinsats via
Resursråden och En väg
in i Tyresö.

Den kartläggning som genomfördes under året visade att det finns
ännu en grupp, kodad ”Arbetshinder sociala skäl”, som kan komma
ifråga för Samrehab. Det rör sig här om cirka 230 personer.

Utöver individinriktade
insatser fortsätter förbundet med strukturpåverkande insatser som bidrar
till ökat samarbete mellan
medlemmarna.

Samrehabs målsättning är att tydliggöra arbetsprocessen inom enheterna för försörjningsstöd liksom de enskilda personernas mål och
delmål på vägen mot egen försörjning. Utgångspunkten är att bryta
ett långvarigt bidragsberoende genom en aktiv, samordnad planering
och insatser som gör vägen till ett arbete möjlig. Motiverande insatser
genom MIA-projektet (Mobilisering inför arbete) kan vara en väg.
Ny ESF-ansökan planeras – unga med funktionshinder
Europeiska socialfonden, ESF, utlyser i början av 2019 medel för
nya projekt riktade till målgruppen unga vuxna, 16-29 år, med
funktionsnedsättning. Förbundet ser ett behov av insatser till stöd för
denna målgrupp, och ett ESF-stött projekt skulle göra det möjligt att
starta ett utvecklingsarbete med sikte på långsiktigt hållbar samverkan.
Förbundet har beslutat ansöka om ett treårigt projekt och inför
arbetet med ansökan påbörjat en diskussion om utformningen med
kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En workshop med berörda partners kommer att genomföras den 10 december.

Ta del av hela verksamhetsplanen här

♥

Vi tackar alla
medarbetare
och samverkanspartners för fina
insatser under 2018
och önskar

Projektidén kretsar i nuläget kring att förstärka de befintliga
teamen för unga med ytterligare resurser för att kunna arbeta med hela mål-GOD JUL &
gruppen unga, och för de aktuella ungdomarna även i samband med
GOTT NYTT ÅR
övergången från särgymnasium till arbete.
Ansökningstiden går ut 14 mars 2019 och beslut från strukturfondpartnerskapet väntas i juni. Projektägarskapet planeras ligga på förbundet. Beviljas ansökan kan projektstarten ske i september.

Vi på kansliet, här samlade till planeringskonferens tidigare i höstas.
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