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Agneta Tjärnhammar, Nynäshamn, ny ordförande
Samordningsförbundet har fått en ny styrelse, för mandatperioden
2019-2022. Den tidigare överenskommelsen om att cirkulera ordförandeskapet mellan kommunerna ligger till
grund för att Agneta Tjärnhammar, Nynäshamn, övertagit ordförandeklubban.
Agneta har varit ersättare i styrelsen
ända sedan Samordningsförbundet Östra
Södertörn bildades 2010, då Nynäshamn
tillsammans med Tyresö anslöt sig till det
samarbete kring rehabilitering som startat
2007 i Samordningsförbundet Haninge.
– Jag har haft förmånen att följa den
positiva utvecklingen i förbundet under
lång tid, och det ska bli roligt att som ordförande leda verksamheten under de kommande två åren tillsammans
med den nya styrelsen och nya förbundschefen Anna Lexelius som
tillträder i vår, säger hon.
– Till stor del handlar förbundets arbete om att ge ett bättre stöd till
dem med störst behov, de som samtidigt ofta befinner sig i en gråzon
mellan myndigheterna. Det finns ett fortsatt stort behov av samverkansinsatser kring dem, och som ny ordförande vill jag fortsätta utveckla
gemensamma mål och samarbeten så att fler kan försörja sig själva.
Den nya styrelsen i sin helhet (kontaktuppgifter finns på hemsidan):
Agneta Tjärnhammar (M), ordförande, Nynäshamns kommun
(Utses i februari), vice ordförande, Stockholms läns landsting
Joachim Krylborn (KD), ledamot, Haninge kommun
Ajda Asgari (MP), ledamot, Tyresö kommun
Claes-Göran Nilsson, ledamot, Arbetsförmedlingen
Martina Wejdrup, ledamot, Försäkringskassan
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Ersättare
Sedat Dogru (M), Haninge kommun
Dick Bengtson (M), Tyresö kommun
Roland Junerud (S), Nynäshamns kommun
Hanna Jakobsson, Arbetsförmedlingen
(Vakant), Försäkringskassan
(Utses i februari), Stockholms läns landsting

Många viktiga resultat 2018

Förbundet håller nu på att sammanfatta föregående års resultat
till årsredovisningen, som styrelsen beslutar om i mars. Den kommer
därefter att finnas tillgänglig på hemsidan.
– Omvärldsförändringarna sker idag snabbare än någonsin, och
för förbundets del har vi märkt av ett ökande behov av förrehabiliterande och motiverande insatser som vi också försöker att svara upp
mot på ett smidigt sätt, säger förbundschef Ritva Widgren. Förbundet
måste anpassa insatserna efter deltagare som står allt längre från arbetsmarknaden. Under 2018 storsatsade vi därför bl.a. på metoden Case
Management, som bygger på ett skräddarsytt stöd utifrån vars och
ens behov och önskemål.
Generellt visar insatserna en god måluppfyllelse. Här är några
exempel på viktiga resultat som uppnåtts under året:
• Etableringscentrum för nyanlända öppnades i alla tre medlemskommunerna våren 2018 – en stor satsning som kommunerna och
Arbetsförmedlingen står bakom. Samordningsförbundet ansvarade för
ansökan och stöttade även starten av projektet med medel från 2017
års överskott. Etableringscentrum har redan bidragit till att många
fler nyanlända har fått arbete och kommit in på olika utbildningar.
• Projektet Samrehab startade. Det riktar sig till sjukskrivna utan
sjukpenningsgrundande inkomst och som uppbär ekonomiskt bistånd.
Intervjuer med socialsekreterare visade att det saknas en strukturell
myndighetssamverkan och ett tydligt arbetssätt kring målgruppen.
Genom Samrehab har detta nu börjat byggas upp.
• Samtliga lokala överenskommelser om samverkan kring unga
som varken arbetar eller studerar har följts upp och reviderats under
året. Detta får betraktas som en stor framgång för förbundets långsiktiga satsning på målgruppen.
• Ett större utbud av förrehabiterande insatser har kunnat utvecklas, genom deltagandet i det länsgemensamma MIA-projektet, Mobilisering inför arbete. Behovet av just sådana insatser har ökat snabbt.
MIA Östra Södertörns delprojekt Case Management har fått tre nya
medarbetare, som har anställts av medlemskommunerna, och de sammanlagt fem tjänsterna kopplats till ordinarie verksamhet.
• Inom MIA har också ett gemensamt koncept utvecklats av de
sex deltagande förbunden, där arbetsträning i arbetsintegrerande
sociala företag ingår som en viktig del.

► Positiva berättelser
på återträff
Stationen, ett av delprojekten inom MIA Östra
Södertörn, hade i slutet av
2018 en uppskattad återträff för tidigare deltagare.
Gustav, som jobbar med
järnsmide på Handens
museum, och Kristian,
som fått jobb på en
ungdomsgård och pluggar
pedagogik, var två av dem
som deltog i träffen. Deras
och andras berättelser om
hur Stationen hjälpte dem
framåt finns här. På MIAprojektets hemsida kan du
läsa mer om MIA och om
de andra delprojekten.
Stationen håller till i Jordbro kultur- och föreningshus och verksamheten
riktar sig till unga mellan
16 och 29 år som behöver
en självstärkande miljö.
Här får de stöd i att
uttrycka sig, sätta mål,
arbetsträna och söka jobb
samtidigt som de utvecklar
sin kreativitet.
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