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Ny vice ordförande i förbundet • Årsredovisningen: mycket goda resultat 2015 • Medel
beviljade för unga med aktivitetsersättning • Ormprojektet förlängs ytterligare ett år

Ny vice ordförande i förbundet

Pia Erneborg, ny chef för Arbetsförmedlingen Östra Södertörn, är
ny vice ordförande i samordningsförbundets styrelse.

Årsredovisningen: mycket goda resultat 2015

Förbundet har nu sammanfattat det föregående årets resultat i
årsredovisningen, och förbundschef Ritva Widgren är mycket nöjd
med vad som åstadkommits:
– Det handlar både om att många deltagare fått arbete, börjat
studera eller närmat sig arbetsmarknaden och att vi lyckats så väl i
diskussionerna med Europeiska socialfonden, säger hon. Att samordningsförbunden i länet fått förtroendet att förbereda ett mycket
stort gemensamt projekt innebär ytterligare möjligheter för våra
målgrupper till självförsörjning och ett bättre liv.
En kortfattad sammanfattning av resultaten:
• 159 personer har efter avslutad insats börjat arbeta eller studera,
vilket motsvarar 48 procent.
• 112 deltagare behövde inte längre försörjningsstöd efter sitt
deltagande i insatserna. 64 deltagare som påbörjade en ungdomsinsats hade försörjningsstöd, jämfört med 23 efter att ha avslutat sitt
deltagande, vilket motsvarar en minskning med 64 procent. För
deltagarna i Resursrådsinsatserna var minskningen 55 procent, eller 71
personer.
• På strukturell nivå har förbundet befäst sin roll när det gäller
organisation och samordning av myndighetsgemensamma arenor.
Viktiga exempel är att alla tre medlemskommunerna nu har lokala
Resursråd, ungdomsinsatser och pilotutbildningar (Skolpiloter), det

► Frukostmöte 15/4
Tema: Att arbeta som personligt ombud i Haninge,
Nynäshamn och Tyresö.
Förutom en presentation av
uppdraget ges några ärendebeskrivningar och goda
exempel. Brister i samverkan
mellan olika parter belyses
också.
Medverkande: Fyra
personliga ombud: Ulrika
Fritz, och Stefan Aronsson,
Haninge, Anne Johansson
Saarinen, Nynäshamn och
Hans Meidal, Tyresö.
Plats: Kulturhuset i
Haninge, Poseidons torg.
Tid: Frukost från kl. 08.00.
Program 08.30-09.30.
Läs mer i inbjudan.
Anmälan senast 12/4:
cecilia.vitblom@haninge.se
► Kommande
frukostmöte
Nästa möte hålls också i
Kulturhuset i Haninge:
27/5 – temat är inte klart.
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Ansvarig utgivare: förbundschef Ritva Widgren, 08-606 82 41
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senaste skolpilotprojektet, Second Chance School, startade i Tyresö
hösten 2015.
• Europeiska socialfonden, ESF, gjorde en unik utlysning i december, riktad enbart till länets samordningsförbund, omfattande 100
mkr. Utlysningen är ett principiellt viktigt framsteg för förbunden och
ett resultat av tidigare samarbete och dialog mellan samordningsförbunden och ESF-rådet. Samordningsförbundet Östra Södertörn åtog
sig projektägarskapet och samordningen av en länsgemensam ansökan.
Projektet, Mobilisering inför arbete, MIA, kommer att pågå 2017-2019,
men arbetet med att förbereda det inleds i april i år.
• I början av 2015 avrapporterades inte mindre än tre projekt och
två förstudier till Europeiska socialfonden, som delfinansierat dessa.
• 737 medarbetare deltog i de utbildningar och föreläsningar som
anordnades under året i syfte att öka den gemensamma kunskapsgrunden om psykisk ohälsa och i kombination med missbruk. Den största
utbildningssatsningen var Identifikation och bemötande av självmordsnära personer, som hölls av Aktion Livräddning i samarbete med
landstinget, Karolinska institutet och förbundet.
• Åtta frukostmöten anordnades och fem nyhetsbrev har skickats
ut till 700 prenumeranter. Att skapa en positiv bild av förbundet genom
att kommunicera framgångsrika insatser stimulerar till ett ökat
engagemang från samverkande parter och medarbetare.

► Ormprojektet
förlängs ytterligare
ett år
Kulturföreningen Ormen
har fått drygt 1,2 mkr i stöd
från Arvsfonden. Det innebär att Ormprojektet kan
fortsätta till 1 maj 2017.
Deltagarna (16-24 år)
behöver självstärkande
insatser som är individuellt
anpassade för att på sikt
kunna få sysselsättning. De
varken arbetar eller studerar
idag och är inte heller redo
att delta i Arbetsförmedlingens ordinarie insatser.
Tanken är att verksamheten
ska fortsätta genom det nya
ESF-projektet Mobilisering
inför arbete, MIA, (se
spalten t.v.).

• Förbundet har under året bedrivit verksamhet för 24 mkr. Vid
2015 års utgång hade förbundet ett ackumulerat överskott på 5,0 mkr,
varav 2,9 mkr avser förbundsreserv.

Medel beviljade för unga med aktivitetsersättning

Förbundet har beviljats 400 000 kr i Finsam-medel från Försäkringskassan efter en central utlysning. Avsikten med de extra medlen
är att fånga upp unga med aktivitetsersättning som har så stora svårigheter, framförallt inom det sociala livet och när det gäller vårdkontakter, att de inte tar del av Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens planering och insatser. Försäkringskassans avdelning för funktionsnedsatta inom vårt område vill nu testa en funktion som Case
Management som komplement till ordinarie handläggning.
En kartläggning utförd i januari 2016 visar att målgruppen hos oss
består av 58 personer (Haninge 31, Nynäshamn 9 och Tyresö 18).
Dessa har bl.a. ett stort behov av en stödperson som följer med dem
till möten och ger ett konkret stöd för att de ska kunna söka olika typer
av insatser. En utbildad Case manager, med placering hos
Försäkringskassan Öst 1, kommer nu att anställas.
Efter projektperioden 2016 är tanken att funktionen ska bli en del
förbundets nya ESF-stödda projekt Mobilisering inför arbete, MIA.

Läs mer:
www.ormprojektet.n.nu
► Förbunden i Nacka
och Värmdö blir ett
Förberedelserna för ett
samgående mellan Samordningsförbundet i Värmdö
och Samordningsförbundet
Välfärd i Nacka pågår som
bäst. Datum är satt till den
1 maj.
VärNa blir namnet för det
nya förbundet. Tillsättning
av förbundschef pågår.

Försäkringskassans medel kommer från en ”pott” bestående av ej
fördelade medel 2016 och som sammanlagt uppgår till 13 mkr.
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