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Nytt från kansliet
Annica Falk har utsetts till biträdande
förbundschef, med ansvar för ESF-frågorna.
Samtidigt har hon fortsatt ansvar för förbundets arbete med utvecklingen av socialt
företagande. Förstärkningen på chefsnivå
hänger samman med att förbundet förbereder
sig inför en ny ESF-programperiod med
mycket nytt att hålla samman.
Maria Andersson börjar på förbundet den
1 februari som projektledare för ett metodutvecklingsprojekt kring vuxna med psykisk
funktionsnedsättning. Maria kommer närmast
från en tjänst som processledare på Kommunförbundet i Stockholms län, med ansvar för
utveckling av samverkan och regionala överenskommelser mellan socialtjänst och hälso- och
sjukvård. Läs mer om projektet på nästa sida.

Förbundet söker projektledare för stort ESF-projekt

Samordningsförbundet söker en erfaren projektledare som kan
leda ett stort ESF-projekt med många samarbetsaktörer. Detta inför att
förbundet väntas få medel till ett nästan fyraårigt länsomfattande projekt, Mobilisering inför arbete, som startar i april. Förbundet blir projektägare och tjänsten är placerad på förbundskansliet i Handen. Sökande ska ha akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning.
Sista ansökningsdag är 12 februari. Intresserad av att söka? Eller har
du tips om en lämplig person? Kontakta förbundschef Ritva Widgren,
tel. 08-606 82 41. Läs platsannonsen här.

► Frukostmöte 29/1
Tema: Folkhälsorapporten
för Stockholms län 2015.
Medverkande: Anton
Lager, landstinget, huvudredaktör för rapporten, samt
Cecilia Magnusson, verksamhetschef vid Centrum
för epidemiologi och
samhällsmedicin (CES).
Plats: Kommunhuset i
Haninge, Skärgårdssalen,
Tid: Frukost från kl. 08.00
– förbundet bjuder
Program 08.30-09.30
Läs mer i inbjudan.
Anmälan senast 26/1:
cecilia.vitblom@haninge.se
► Kommande
frukostmöten
OBS! Mötena hålls i
Haninge kulturhus, nära
pendeltågsstationen. Mer
information kommer.
26/2
15/4
27/5
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Samlat grepp kring ungdomsinsatserna
Margareta Aissaoui är från och med nu samordnare för samtliga tre
ungdomsinsatser, dvs. såväl Ungdomsteamet i Haninge som Ung i
Nynäs och Ung i Tyresö. Hon är dessutom kontaktperson gentemot
skolpiloterna.
Margareta har tidigare varit ansvarig för Ung i
Nynäs och Ung i Tyresö, men får nu en övergripande roll för förbundets samtliga tre
ungdomsinsatser.
Tanken är att samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan ungdomsinsatserna ska öka ytterligare.
Alla ska jobba mer med samma metoder och
kopplingen till skolverksamheterna ska öka.
I Tyresö efterträds Margareta av Lisa
Lönegård, som nu kommer att arbeta halvtid
som verksamhetsledare för Ung i Tyresö och
halvtid med att utveckla Ung i Tyresös
förberedande insatser. Lisa har tidigare arbetat
som arbetskonsulent i Ung i Tyresö och under
hösten lett Tyresös arbete inom Dua, Delegationen för unga i arbete. I Ung i Nynäs
arbetar sedan oktober/november förra året
Kaveh Rahimi som verksamhetsledare. I Ungdomsteamet i Haninge är
Malin Larsson verksamhetsledare.
Målet för 2015, att 65 procent av ungdomarna efter avslut skulle gå
vidare till självförsörjning, uppnåddes inte riktigt. Ung i Nynäs kom
närmast, med 63 procent. Räknat i antal deltagare hade de 170
deltagare, jämfört med målet 150, och 47 personer gick vidare till
arbete eller studier. 74 unga lämnade Ungdomsteamet för att börja
arbeta eller studera och motsvarande siffra i Tyresö var 27. Både i
Ungdomsteamet och Ung i Tyresö var deltagarantalet lägre än
förväntat.
– En förklaring till detta kan vara personalbyten och förändrade
arbetssätt hos våra in-remittenter, säger Margareta, som också
konstaterar att det har skett en utjämning av deltagarantalet under året.
För tillfället är inte Ungdomsteamet i Haninge störst sett till antalet
deltagare.

Nytt metodutvecklingsprojekt startar
Projektets målgrupp är vuxna med psykisk funktionsnedsättning
och fokus ligger dels på gränslandet mellan kommunernas verksamheter, psykiatrisk vård, missbruksvård och daglig verksamhet, dels på
målgruppens behov av arbete och sysselsättning.
Projektet pågår t.o.m. december 2017. Förstudien och projektplanen
beräknas bli färdig till semestrarna. Maria Andersson, som presenterarades på förra sidan, ansvarar för projektet.

► Stor uppmärksamhet kring skolpiloterna
Vad förbundets tre skolpiloter möjliggör för unga
har fått mycket uppmärksamhet i media på sistone.
Haninge kommuns tidning
Haninge idag nr 2 2015
innehåller ett reportage om
utbildningen Kulturhantverket. Läs artikeln här.
Lärarnas nyheter skrev den
29 november om Second
chance school i Tyresö.
Länk finns här.
Skolpiloternas verksamhet
är angelägen. För att ta
Tyresö som exempel var
14,4 procent av dem som
gick ut nian 2015 obehöriga
för vidare studier. Second
chance school ger sedan i
höstas en första grupp unga
möjlighet att få vad var och
en behöver för att kunna gå
ut i jobb. Det är alltså jobb
som är målet, inte mer
studier; många är skoltrötta.
Fredrikgymnasiet i Haninge
erbjuder en utbildning för
att bli kulturhantverkare,
vilket också lockat studietrötta ungdomar.
Unga deltagare fångas upp
via våra tre ungdomsteam.
► Påminnelse om
rekryteringsmässan
Vi påminner om rekryteringsmässan på Näringslivets dag den 16 februari
2016. Här kan arbetssökande i alla åldrar träffa arbetsgivare. Läs mer här.
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