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Ny medarbetare på kansliet • Starten av ESF-stödda projektet MIA försenad • Förstudie lyfter
fram behov av bättre samverkan • Deltagare positiva till Resursrådets nya arbetssätt

Ny medarbetare på kansliet
Rosario Alí är ny projektledare hos
förbundet. Rosario kommer närmast
från studieförbundet Sensus, där han
varit ansvarig för projekt och uppdragsutveckling och även nationell
projektledare för ett stort ESF-projekt.
Rosario har även haft rollen som
processtödjare när det gäller Europeiska socialfonden, ESF, i Stockholmsregionen. Anställningen av Rosario innebär att förbundet nu fått en strateg med spetskompetens när
det gäller samarbete med ESF.
Rosarios första uppdrag blir att utreda och belysa möjligheterna till
samordning av insatser för nyanlända flyktingar.

Starten av ESF-stödda projektet MIA försenad
Projektet Mobilisering inför arbete, MIA, som förbunden i länet
gått samman kring i en ansökan till Europeiska socialfonden om 100
mkr, har blivit försenat. Dialogen med ESF-rådet fortsätter om hur de
olika delprojekten ska kunna komma igång och hur den nya
utlysningen som krävs ska genomföras.
– Samtalen har lett till att vi är på väg att hitta en lösning som gör att
ett tydligare och resursstarkare projekt kan komma i gång 1 april 2017,
säger biträdande förbundschef Annica Falk, som betonar att samtliga
partners är mycket angelägna om att MIA kommer igång.
– Processen kring att få igång ett ESF-stött projekt med ett brett
partnerskap är mycket komplext, men nu är vi på väg att hitta en
lösning som vi är nöjda med, fortsätter hon. ►►

► Frukostmöte 27/5
Tema: Nyanlända – Arbetsförmedlingens och kommunens ansvar samt förbundets
direktiv till en kartläggning
med fokus på målgruppen.
Medverkande: Representanter för Arbetsförmedlingen, kommunen och
förbundet, se inbjudan.
Plats: Auditoriet, Kulturhuset i Handen.
Tid: Frukost från kl. 08.00
– förbundet bjuder.
Program 08.30-09.30.
Läs mer i inbjudan.
Anmälan senast 24/5:
cecilia.vitblom@haninge.se
► Välkommen till
höstens frukostmöten!
Notera datum och plats,
inbjudningar kommer!
2/9: Kulturhuset, Handen.
30/9: Samma som ovan.
27/10: Folkets Hus,
Nynäshamn.
25/11: Hotell Winn,
Handen.
16/12: Samma som ovan.
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Projektet syftar till en utveckling av myndighetsgemensamma
plattformar, förrehabiliterande insatser och stöd till arbetsintegrerande
sociala företag
Efter det att den ursprungliga ansökan lämnades in 31 januari i år
har regeringen tillsatt en utredare, Lars Bryntesson, som fått i uppdrag
att undersöka hur näringspolitiken kan bli bättre på att främja arbetsintegrerande sociala företag, sociala innovationer och socialt entreprenörskap. Tillväxtverket har också fått ett uppdrag att under tre
år och med 60 mkr främja fler och växande arbetsintegrerande sociala
företag.

Förstudie lyfter fram behov av bättre samverkan
I nr 1 2016 berättade vi om det metodutvecklingsprojekt som
startats kring stöd till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning. Arbetet ska bidra till att stimulera utveckling, erfarenhetsutbyte
och samordning av insatser mellan kommunerna och landstinget och
tydliggöra ansvarsgränser.
Den förstudie som genomfördes i februari-april visar att mycket
fungerar väl i kommunerna och att det har byggts upp bra gemensamma verksamheter genom samverkan inom ramen för samordningsförbundet. Men trots detta nås idag inte hela den målgrupp som
behöver insatser från fler myndigheter än en.
Förstudien visar på två övergripande utvecklingsområden för att i
framtiden kunna erbjuda kvalificerade insatser för målgruppen:
• Ökad brukarcentrering.
• Långsiktighet och samordning och av stöd och vård.
– Samverkan mellan kommun och landsting är ofta otillfredsställande, samtidigt som en sådan är avgörande, säger Maria Andersson
som är projektledare och fortsätter:
– Vi behöver skapa en större samsyn kring behov och principer för
samverkan och hitta innovativa sätt att samarbeta både inom och
mellan huvudmännen för att möta olika personers behov.
Utvecklingsarbetet ska ske i projektform fram till december 2017.

Deltagare positiva till Resursrådets nya arbetssätt
Sedan slutet av 2015 har samtliga tre medlemskommuner lokala
resursråd. Även arbetssättet har utvecklats, utifrån erfarenheter från
Tyresös En väg in.
En första delrapport över hur deltagarna upplever Resursrådet i
Haninge har nu genomförts. Den visar att de är positiva till insatsen
och anser sig ha fått ett gott bemötande.
Bland deltagarnas kommentarer: "De jag träffade på Resursrådet var
lyhörda, mjuka; lät mig pausa när jag behövde. Samtidigt pushade de – man
behöver att någon pushar en när dagsformen styr så mycket som den gör för mig".
"Jag kunde få fram mina behov, de ställde bra frågor." "Man känner sig
omhändertagen".

► Nytt samordningsförbund bildat:
Stockholms stad
Samordningsförbundet
Stockholms stad har nu
startat sin verksamhet och
vi hälsar Stockholm varmt
välkommen till det goda
samarbete som finns mellan
länets samordningsförbund.
Det nya förbundet organiseras som ett stadsövergripande förbund. De samverkanskluster som redan idag
finns runt Jobbtorgen bildar
viktiga plattformar även för
myndighetssamverkan.
Läs mer på:
www.finsamstockholm.se
Rekrytering av en förbundschef pågår. Arja Kallo är
tills vidare t.f. förbundschef
på 50 procent.
► Fler förbund
bildas till hösten
Bildandet av samordningsförbund planeras också i
Sigtuna, Upplands-Väsby
och Sollentuna kommuner.
Enligt tidsplanen ska förbunden starta sin verksamhet 1 september.
► Framgångsrika
insatser i ny skrift
Nationella nätverket för
samordningsförbund, NNS,
har sammanställt en skrift
med goda exempel från
samordningsförbundens
verksamheter: Exempel på
insatser med fantastiska resultat
– och vad den finansiella samordningen möjliggör.
Läs den här.
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