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Förbundet fyller tio år
I år är det tio år sedan förbundet bildades, efter det s.k. SOCSAMförsöket där Haninge var en av sju kommuner som deltog. Det
uppmärksammar vi under året bl.a. med en jubileumsskrift. Till hösten
anordnas ett extra frukostmöte, då vi firar de gångna åren.

Johan Svensk ny ordförande
Vid årsskiftet tog Johan Svensk, Haninge,
över ordförandeklubban i förbundet efter
Andreas Jonsson, Tyresö. Ordförandeskiftet
hänger samman med beslutet om ett rullande
ordförandeskap mellan förbundets medlemskommuner.
Johan har suttit i förbundets styrelse sedan
1 januari 2015. Vid sidan av sina förtroendeuppdrag i Haninge kommun, där han bl.a. är
1:e vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, arbetar Johan med utvecklingsfrågor på Kronofogdens huvudkontor.
1/3 Tors
Josefina Sjöblom ersätter Pia Erneborg som vice ordförande.
Josefina är enhetschef på Försäkringskassan Stockholms län Sydost.

Stort intresse för frukostmötena
Totalt 514 personer deltog i våra frukostmöten under 2016. Intresset växer och i vår anordnar vi sex stycken, varav två i Nynäshamn
där kommunen önskat fler frukostmöten. Temat samordnat arbete
för att minska sjukfrånvaro har efterfrågats, för att få igång en dialog
om samverkan, och två sådana frukostmöten blir det i vår (se spalten).

► Teman för vårens
frukostmöten
Haninge
24/2 Samverkan kring personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst
och får ekonomiskt bistånd
– hur når vi dem?
31/3 Arvsfondsprojektet
Ormen – resultat, erfarenheter och fortsättning
28/4 Kick-off för det ESFstödda projektet MIA,
Mobilisering inför arbete
19/5 Samverkan: våld i
nära relationer
Nynäshamn
1/3 Torsbymodellen, som
har gett lägst sjukfrånvaro i
hela landet!
5/4 Företagshälsovårdens
roll i Torsby-modellen
Inbjudningar kommer i din
e-postlåda!

Nyhetsbrevet utkommer ca 6 gånger per år. Prenumerera gratis – mejla Cecilia Vitblom, cecilia.vitblom@haninge.se
Ansvarig utgivare: förbundschef Ritva Widgren, 08-606 82 41
Läs mer om förbundet på www.samordningsforbundetostrasodertorn.se
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Allt fler anmäler sig själva till ungdomsinsatserna
558 personer har under 2016 deltagit i våra ungdomsinsatser,
varav 233 i Ung i Tyresö, 212 i Ungdomsteamet i Haninge och 143 i
Ung i Nynäs. Det finns en övervikt för män (63 procent) samt
personer som inte avslutat gymnasiet (68 procent).
Andelen som själva anmäler sig har ökat markant, från 9 procent
2015 till 25 procent 2016. Här hade Ung i Tyresö högst andel, 41
procent. Orsaken tros var att Arbetsförmedlingen flyttat sin
direktservice (inskrivningar) från Nynäshamn och Tyresö till Haninge,
men ökad kännedom om våra insatser, som är lätta att komma i
kontakt med, kan också ha spelat in. De flesta (49 procent) remitteras
dock fortfarande från Arbetsförmedlingen.
Ett kvantitativt mål är att 65 procent ska avsluta insatsen med att
börja arbeta eller studera. De senaste åren har vi redovisat deltagare tills
handläggarna tror på att de kan behålla anställningen. Det innebär att
många deltagare försörjt sig själva utan att detta synts i statistiken.
Från 2017 har redovisningen ändrats, så att dessa när de avslutar sitt
deltagande redovisas som att de gått vidare till arbete/studier. De
behåller dock stödet så länge behov finns – men rent administrativt
förs de till en annan insats, ”Stöd efter avslut”.
Med det nya sättet att redovisa blir resultatet för Ungdomsteamet i
Haninge 62 procent istället för 54, och motsvarande siffor för Ung i
Nynäs 77 (72) och Ung i Tyresö 72 (52). Tyresö behåller sina deltagare
längst, då de har fler i arbete med statligt stöd eller utbildningskontrakt.

ESF-medel söks för nytt projekt
Europeiska socialfonden, ESF, utlyser 250 mkr för sammanhållen
etablering och inkludering av nyanlända. Utlysningen är öppen mellan
1 februari och 15 mars. Haninge kommuns socialförvalting lämnar in
ansökan, tillsammans med förbundets övriga medlemmar, och står som
projektägare. Förbundet har inför utlysningen medverkat i diskussionerna och stödjer nu medlemmarna i arbetet med ansökan.
Projektidén är att skapa mötes- och vägledningsplatser som är
myndighetsgemensamma, i syfte att samplanera etablering mot
arbetsmarknaden. Tanken är också att fungera som brobyggare mellan
den nyanlända och det svenska samhället. Målet är att förenkla
processen för den nyanlända, som snabbare ska komma i arbete,
samtidigt som effektiviteten i arbetet ökar hos involverade aktörer.

800 prenumererar på nyhetsbrevet – enkät kommer
Nyhetbrevet har utkommit sedan förbundet bildades. Under 2016
anslöt sig över 100 nya prenumeranter och de är nu sammanlagt 800.
Nyhetsbrevet är en av förbundets viktigaste kanaler, och som ett
led i att förbättra vår kommunikation kommer vi i vår att skicka ut en
enkät som vi hoppas att de flesta av er svarar på!

► Facebook
– ett sätt att nå ut
Två av ungdomsinsatserna
kan nås via Facebook, en
bra kanal för att nå unga.

Se Facebooksidorna här:
Ung i Tyresö
Ungdomsteamet
► Många
studiebesök
Samordningsförbundet
Östra Södertörn är ett
populärt besöksmål .
2016 fick förbundet besök
av bl.a. riksdagsledamoten Pernilla Gunther
(KD), Temagruppen Unga
i arbetslivet liksom samordningsförbunden Skåne
Nordost och det nya förbundet Stockholms stad.
Den 5 april välkomnas
Samordningsförbundet
Västra Skaraborg.
– Det stora intresset för
att besöka oss visar att vi
är ett av de förbund som
ligger i framkant i utvecklingen inom Finsam, säger
förbundschef Ritva
Widgren.
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