b

NYHETSBREV

nr 2 2019 feb.

Premiär för Insatskatalogen! • Ny ESF-ansökan lämnas in 14 mars – besked i juni • Goda
effekter av Samrehab – och ny målgrupp inkluderas • Välkommen att fira Ritva 29 mars!

Premiär för Insatskatalogen!
Förbundet har anslutit sig till Insatskatalogen, där samordningsförbund sammanställer insatser, projekt och verksamheter som arbetar
med arbetsmarknads-, rehabilitering- och utbildningsåtgärder. Nu är insatser i Haninge, NynäsVi visar hur
hamn och Tyresö sökbara i katalogen.
katalogen
fungerar på
frukostmötet
22 mars!

Syftet med Insatskatalogen är att underlätta för
myndigheternas handläggare att hitta rätt insats.
Men den kan även användas av privatpersoner som
själva vill söka efter
lämpliga insatser.

Flera förbund i länet har anslutit sig till
Insatskatalogen eller är på väg att göra det.
Klicka på bilden för att se katalogen!

Ny ESF-ansökan lämnas in 14 mars – besked i juni

Ansökan avser unga vuxna med funktionsnedsättning – en målgrupp som våra nuvarande insatser för unga inte omfattar idag men
som också behöver ett samordnat stöd. Det handlar om unga mellan
16 och 30 år som går på ett särgymnasium, deltar i daglig verksamhet
eller som har ett så stort stödbehov att de inte klarar att ta sig till ungdomsteamen. Målet är att fler ska kunna arbeta eller studera.
Evidensbaserade metoder väl anpassade för målgruppen planeras, som Case Management, Supported Employment/Education samt
stöd av en arbetsterapeut. Skolan, kommunens dagliga verksamhet,
socialpsykiatrin och Försäkringskassan blir nya samverkanspartners.
Beviljas ansökan inleds en analys- och planeringsfas i augusti. De första deltagarna tas emot våren 2020. Margareta Nylander samordnar arbetet med ansökan och berättar mer på frukostmötena 22 mars/24 maj!

► Kommande
frukostmöten
Haninge
22/3 Insatskatalogen,
ny ESF-ansökan samt
Arbetsförmedlingens
”Matcha kompetensen”.
Inbjudan
10/5 Våld i nära
relationer: Våga fråga!
Tyresö
24/5 Insatskatalogen,
ny ESF-ansökan samt
Arbetsförmedlingens
”Matcha kompetensen”.
Syftet med förbundets
frukostmöten är att vara
en mötesplats och ett
forum för aktuella diskussioner, samtidigt som
aktuell information ges på
olika teman.
793 personer deltog
i frukostmötena under
förra året.

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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Läs mer om förbundet på www.samordningsforbundetostrasodertorn.se

Goda effekter av Samrehab – och ny
målgrupp inkluderas

Projektet Samrehab, som startade 1 april 2018, uppvisar goda
resultat och effekterna är påtagliga.
Samrehab arbetar med en målgrupp som hamnat i ett långvarigt
bidragsberoende och saknar arbetslivsinriktade insatser samt planering
med vården: sjukskrivna utan sjukpenningsgrundande inkomst och
som uppbär ekonomiskt bistånd. Projektidén är att tydliggöra de
enskilda personernas mål och delmål på väg mot egen försörjning samt
att ta fram en planering för var och en i samverkan med andra aktörer.
Avsikten är också att klargöra arbetsprocessen inom försörjningsstödsenheterna inför det fortsatta arbetet med målgruppen.
Det viktigaste resultatet hittills är att nästan samtliga 300 personer
som deltar i projektet har fått en grundlig kartläggning och planering
av insatser utifrån vars och ens behov.
Andra positiva effekter som framkommit hittills:
• En samplanering mellan vården och socialtjänsten görs allt oftare,
utifrån den s.k. Samordnad individuell plan, SIP.
• Komplettering av läkarintyg sker också oftare än förr, och det finns
bättre rutiner för kontroll av läkarintygen.
• Resursråden i Haninge och Nynäshamn samt En väg in i Tyresö
används som bra forum för att få stöd vid samplanering av insatser.
• Synsättet har förändrats på så sätt att sjukskrivna inte längre slentrianmässigt bedöms som att de inte kan delta i aktiviteter. Att planeringen
för aktiviteterna görs i samråd med flera professioner ger trygghet.
• Projektet ger socialsekreterarna mer tid till vägledningssamtal, att ge
stöd kring praktiska frågor som att ansöka om boendestöd m.m.
• Insatserna bidrar till att skapa ett socialt sammanhang för deltagarna.
• Socialsekreterarnas kunskaper har ökat om de insatser som finns i
den egna kommunen och inom exempelvis MIA-projektet, vilket lett
till att remitteringarna till insatserna har ökat.
En annan grupp inom kommunernas försörjningsstöd, kodad på
”Arbetshinder, sociala skäl” kommer att inkluderas i Samrehab som
målgrupp. Sammanlagt handlar det om cirka 230 personer. Skälet är
att inte heller denna grupp är ordentligt kartlagd och kunnat få en
planering. Kartläggningen påbörjas i mars.
Läs mer om Samrehab här – på sidan finns också kontaktuppgifter.

► Välkommen att
fira Ritva 29 mars!
Efter 12 år som förbundschef går Ritva Widgren i
pension och satsar på nya
äventyr och utmaningar!
Många har på ett eller
annat sätt arbetat med
Ritva under åren och vill
få en möjlighet att önska
henne lycka till.
Förbundet bjuder in till
avskedsfirande fredagen
den 29 mars 14 – 15.30
i Haninge kommunhus.
Lokal: Parabolen.
Ritva vill inte ha några
presenter. Din närvaro är
en hyllning så god som
någon, hälsar hon.
Läs mer i inbjudan och
anmäl dig senast 20 mars!

Samrehabs medarbetare:
Socialsekreterarna My
Rönnblad, Tyresö, och Sara
Uskali, Haninge (stående)
samt Camilla Jansson,
Nynäshamn (sittande).
Längst till höger projektledaren Maria Kinhamer.
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