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Nya förbundschefen Anna Lexelius på plats
Nu har Anna Lexelius börjat sin tjänst hos förbundet. Den 1 april
efterträder hon Ritva Widgren som förbundschef. Ritva går då i pension
efter 12 år hos förbundet.
Anna kommer närmast från regeringskansliet, där hon varit huvudsekreterare i
Tillitsdelegationen. Tidigare har hon haft
olika tjänster hos Försäkringskassan,
Tyresö kommun och även hos förbundet
där hon arbetat som projektledare. Hon
har också varit projektchef för ett större
ESF-stött projekt, KomAn.

Anna Lexelius och
Ritva Widgren.

Anna ser fram emot att få påbörja sitt nya
arbete som förbundschef:

– Jag brinner för att hitta lösningar för
personer som behöver ett samordnat stöd från myndigheterna. Samordningsförbundet ser jag som möjliggörare för detta och för praktisk
och strategisk samverkan. Förbundet bedriver ett bra arbete, som jag
vill fortsätta att utveckla.

2018: Ännu ett år med goda resultat

Den 18 mars beslutar förbundsstyrelsen om årsredovisningen för
2018 och den läggs då ut på hemsidan. Resultatet blev mycket gott:
hälften av de deltagare som avslutade en insats under året började
arbeta eller studera. Dessutom visade en indikatorenkät, som genomfördes tillsammans med 40 andra förbund, att deltagarna i våra insatser
överlag var mycket nöjda.

► 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”.
Ta tillvara tillfället att
bekanta dig med Insatskatalogen! Den presenteras i mars i Haninge och i
maj i Tyresö.

– Särskilt glädjande är att vi lyckats så väl med bemötandet, och
att se till vars och ens individuella behov, säger förbundschef Ritva
Widgren.
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2018 års resultat i sammanfattning:
• 995 deltagare fick individuellt anpassat stöd (2017: 975), varav 44
procent kvinnor och 56 procent män.
• 408 personer fick myndighetsgemensam konsultation via Resursråden
i Haninge och Nynäshamn respektive En väg in i Tyresö (2017: 237).
• Av de 526 deltagare som avslutade en insats gick 263 (50 procent)
vidare till arbete eller studier (2017: 41 procent). Detta kan jämföras
med genomsnittet 32 procent för samtliga samordningsförbund i landet.
• 68 procent av dem som avslutade sitt deltagande i insatserna för unga
började arbeta eller studera (2017: 65 procent).
• 100 personer behövde efter en insats inte längre försörjningsstöd.
• 548 nya deltagare påbörjade en insats under året, 23 procent från
Nynäshamn, 31 procent från Tyresö och 46 procent från Haninge.
• I den indikatorenkät som genomfördes 2018 gav 89 procent av
deltagarna i insatserna positiva svar på frågorna.

Ansökan till ESF ska ge unga med funktionsnedsättning nya möjligheter

SamMA, Samverkan mot arbete, blir namnet på den nya insats som
förbundet ansöker om medel för hos Europeiska socialfonden, ESF.
Målgruppen är unga mellan 16 och 30 år med funktionsnedsättning.
Projektet ska tillhandahålla individanpassade insatser med fokus på
tidig arbetsrehabilitering. Ansökan, som avser 25 mkr, lämnas in i
dagarna. Besked väntas i juni. Beviljas ansökan påbörjas en planeringsoch analysfas i augusti och projektet avslutas i juni 2022.
300 deltagare beräknas kunna tas emot, från och med 1 mars 2020
då genomförandefasen påbörjas: 140 från Haninge, 90 från Tyresö
och 70 från Nynäshamn. Lokala samverkansteam kommer att byggas
upp som arbetar med deltagarna.
Det blir möjligt för många att remittera deltagare: kommunernas
dagliga verksamheter, försörjningsstöd och socialpsykiatrin, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vården. De unga kan också
själva anmäla intresse.
Huvudmålet är att minst 75 procent av deltagarna ska få en kartläggning av arbetsförmågan och minst 40 procent börja arbeta eller studera.

► ESF-samarbetet
fyller 10 år
I år är det 10 år sedan
det första projekt kom
igång som beviljades stöd
av Europeiska socialfonden, ESF. Det var Grenverket Södertörn, som
startade i slutet av 2009.
Östra Södertörn var först
bland samordningsförbunden i landet när det gällde
att ansöka om medel från
socialfonden.
Ritva Widgren, som var
drivande för att få till
stånd medfinansiering från
ESF, intervjuas om samarbetet på MIA-projektets
hemsida, följ länken här.
MIA är det fjärde stora
ESF-stödda projekt där
förbundet varit projektägare, och ett femte är på
gång (se vänsterspalten).
I intervjun lyfter Ritva
fram de synergieffekter
som inte minst MIAprojektet gett upphov till.
En nära samverkan har
kunnat utvecklas mellan
förbunden i länet, bland
annat kring målgrupper
och metoder. Något som
varit svårt att åstadkomma
utan medfinansieringen
från ESF, som möjliggjort
gemensamma projekt.

– Det finns också mål på organisationsnivå, bland annat att utveckla
och implementera långsiktigt hållbara stödstrukturer som även är resurseffektiva för aktörerna, säger förbundschef Ritva Widgren.
Samverkanspartners blir Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
samt kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn med förbundet
som projektägare. Tillsammans bidrar SamMAs partners med 8,1 mkr.
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