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Margareta Nylander blir projektledare för nytt ESF-projekt • Kunskapsseminarier under hösten•
Utbildningsdag för styrelse, beredningsgrupp och revisorer • Deltagare, medarbetare och
chefer träffas för att diskutera ett förlängt MIA-projekt • Arbete med kommunikation och
värdegrund

Margareta Nylander blir projektledare för
SamMA-projektet
I juni beviljades Samordningsförbundet 24,6 miljoner kronor för
att stärka stödet till personer mellan 16-35 år med
funktionsnedsättning och/eller som står särskilt långt ifrån
arbetsmarknaden på grund av en sammansatt problematik och som
idag ofta faller mellan stolarna. Befintliga insatser räcker i dagsläget
inte till för att stötta målgruppen mot arbete. Det handlar om att
tidigt fånga unga i övergången mellan skola och arbetsliv, unga på
daglig verksamhet och unga som får indrag eller avslag på sin
ansökan om aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga.
Kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö ingår i projektet
tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Projektet kommer att pågå i två år. Margareta Nylander har utsetts
som projektledare för SamMA-projektet (Sammanhållen
Mobilisering ut mot Arbete). Margareta har stor erfarenhet
och kunskap av arbete med unga som behöver stöd att komma
ut i arbete och studier och känner väl till de olika kommunernas
förutsättningar.
”SamMA-projektet känns så viktigt. Tillsammans ska vi utveckla tydligare vägar och
övergångar till arbete för en målgrupp som idag alltför sällan erbjuds tillräckligt stöd för att
komma vidare till egen försörjning. Stödet ska individanpassas och erbjudas till både deltagare
och arbetsplats. Huvudmålen är att projektet ska bidra till att förändra
strukturer och att arbetsmarknaden ska bli mer inkluderande så
att fler kan ta plats.” – Margareta Nylander, projektledare.

VAD STÅR VI FÖR
OCH HUR BLIR VI
MER KÄNDA?
► Vi har förstärkt vårt
arbete med värdegrund,
kommunikation och
utvärdering

Samordningsförbundet
Östra Södertörn arbetar för
att ge stöd till personer som
är behov av ett samordnat
stöd för att komma ut i
arbete eller studier. Färre
personer ska ”falla mellan
stolarna” i välfärdssystemet.
Vi behöver bli mer kända i
vår omvärld - för att lyckas
med det måste vi bli bättre
på att kommunicera vad vi
står för, vad vi vill uppnå
och vilka resultat vi nått.
Därför förstärker vi arbetet
med kommunikation, vi
förtydligar vår gemensamma
värdegrund och förstärker
arbetet med uppföljning och
utvärdering.
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SamMA-projektet har nu gått in i en analys- och planeringsfas.
Projektorganisationen med arbetsgrupper, projektledning och
styrgrupper börjar ta form. Projektet går in i sin genomförandefas i
mars 2020 och förväntas nå 300 personer varav ca 140 i Haninge, 90 i
Tyresö och 70 i Nynäshamn.

SAVE THE DATES!
► Glöm inte att anmäla
dig till höstens
kunskapsseminarier. De

riktar sig till medarbetare
och chefer hos
Arbetsförmedlingen,
kommuner och Region
Stockholm.

► Kunskapsseminarium
Psykisk hälsa och ohälsa
– bemötande och risk för
överskuldsättning

Tid: 3/10 kl. 9-12.

Margareta har tidigare arbetat som projektledare
och samordnare för de befintliga ungdomsteamen i området.
Resultat från halvårsrapporten – stort inflöde till insatser

Samordningsförbundet Östra Södertörn har tagit fram en halvårsrapport
som sammanfattar arbetet i våra insatser under perioden januari till juni 2019.
Förbundet visar en generellt god måluppfyllelse i samtliga insatser och
bedömningen är att vi har goda chanser att nå årsmålen. Framförallt har vi ett
mycket gott inflöde till våra insatser: 425 ärenden har tagits upp i Resursråden,
601 ungdomar deltar i ungdomsteamens arbete och 470 personer deltar eller
har deltagit i någon av MIA-projektets insatser. Organiserad samverkan gör stor
skillnad i många människors liv. Hör av er till oss om ni vill läsa vår
halvårsrapport.

Workshop om ett förlängt MIA-projekt

Den 30 augusti träffades projektdeltagare, medarbetare och chefer för att
tillsammans tala om hur ett fortsatt MIA-projekt skulle kunna se ut.
Tillsammans klurade vi på vad som ska behållas och vad som ska utvecklas i
arbetet framåt. Workshopen var en del av det förankringsarbete som pågår
kring den ansökan som vi skriver och ska lämnas in till Europeiska socialfonden
i början av oktober.

► Kunskapsseminarium
Lärdomar från det
danska BIP-projektet,
forskaren Charlotte
Liebak Hansen.

Tid: 25/10 kl. 8-10.30.

► Kunskapsseminarium
Missbruk och beroende –
hur möter vi bäst
målgruppen?

Tid: 29/11 kl. 9-12.

► Kunskapsseminarium
Våld i nära relationer –
praktiska verktyg och
stöd som går att få.

Tid: 17/1 2020 kl. 9-12.
Separat inbjudan kommer att gå
ut till respektive tillfälle.
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Gemensam utbildningsdag för styrelse, beredningsgrupp och revisorer

Vi arrangerade en gemensam utbildningsdag för vår styrelse, beredningsgrupp
och revisorer. Den 11 september samlades vi för att gemensamt tala om förbundets visioner, insatser och
det engagemang kring samverkan som vi alla drivs av. Vi besökte två arbetsintegrerande sociala företag i
Tyresö kommun – Jobbverket och Bönorna i Tyresö. Vi fick också tid att diskutera den lagstiftning som
ligger till grund för vårt arbete: Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:2010). Vi
talade om jämställdhet och varför det är så viktigt att kvinnor och män får samma möjligheter, rättigheter
och skyldigheter. Det blev en intensiv men lyckad dag med många nya insikter som vi tar med oss i arbetet
framåt.

Ordförande Agneta Tjärnhammar och Emmeli Söderholm intervjuar varandra om engagemang.

Studiebesök på Jobbverkets olika arbetsplatser.

Väl mött på höstens kunskapsseminarier!
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