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100 mkr till länsgemensamma projektet MIA • 15 mkr till socialt företagande i kompletterande
projekt • 850 000 kr till entreprenörsprogram för nyanlända • Webbsidor för unga i ny design

100 miljoner till länsgemensamma projektet MIA
Samordningsförbunden i Stockholms län får 100 mkr från
Europeiska socialfonden, ESF, till projektet Mobilisering inför arbete,
MIA. Projektets totala budget är 150 mkr.
Insatserna genomförs under 2017-2020. Projektet inleds med en
analysfas som startar 1 december och pågår till 31 mars. Den 1 april
2017 beräknas de första deltagarna kunna tas emot.
Målet med projektet är att sammanlagt 2 500 personer som står
särskilt långt från arbetsmarknaden ska delta, varav drygt 700 från
Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Genom olika stödinsatser ska
deltagarna kunna närma sig arbetsmarknaden och få möjlighet till
arbete eller börja studera, utifrån de egna förutsättningarna. De ska
sedan kunna delta i Arbetsförmedlingens ordinarie insatser.
Projektet utgår ifrån varje deltagares behov och består av insatser
som utvecklas i samverkan. Alla deltagare får en myndighetsgemensam
kartläggning och planering. Det kan handla om motiverande kurser,
samtalsstöd, bedömning av aktivitetsförmåga, arbetsträning på
arbetsintegrerande sociala företag eller praktik på en arbetsplats.
Bakom denna stora regionala satsning står fem samordningsförbund och elva kommuner i Stockholms län, tillsammans med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget.
Projektet koordineras av Samordningsförbundet Östra Södertörn,
som även tidigare agerat som projektägare för socialfondsprojekt som
omfattat flera förbund och kommuner, bl.a. Grenverket Södertörn som
genomfördes åren 2009-2013. ►►

► Frukostmöte 25/11
Tema: Resultat och erfarenheter från Arvsfondsprojektet SE-vägen.
Medverkande: Representanter för sociala företag,
Arbetsförmedlingen och
förbundet.
Plats: Auditoriet, Kulturhuset i Handen.
Tid: Frukost från kl. 08.00.
Program 08.30-09.30.
Läs mer i inbjudan.
Anmälan senast 21/11:
cecilia.vitblom@haninge.se
► Nästa frukostmöte:
16/12
På nästföljande frukostmöte kommer aktuella
verksamheter att presenteras, bl.a. det nya stora
projektet MIA samt
Stiftelsen Esters förstudie.
Läs mer om bägge på
annan plats i nyhetsbrevet.

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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– Vi är tacksamma för att förbunden fått förtroendet från ESF att
driva detta stora samverkansprojekt, säger förbundschef Ritva
Widgren. Det är ett mycket viktigt steg på vägen för att vidareutveckla
samverkan kring den här målgruppen Det blir också ett värdefullt
bidrag till ett ökat samarbete mellan förbunden i länet.
Projektledare för MIA är Rosario Alí, tel. 08-606 93 61.

15 mkr till socialt företagande
i kompletterande projekt
Kopplat till projektet MIA delfinansierar ESF också projektet
Kugghjulet, som avser att utveckla en regional stödstruktur för sociala
företag och stärka hela sektorns kompetens. Det kommer även att
skapas förutsättningar för de sociala företagen att dra nytta av
varandras erfarenheter.
Kugghjulet drivs av Famna, som är en branschorganisation för de
idéburna aktörerna inom vård, omsorg och sociala tjänster. Famna har
60 medlemmar, bl.a. sociala företag som t.ex. Skyddsvärnet, som
förbundet samarbetar med i Nynäshamn. Läs mer om Famna här.
– Vi vet att samordning av arbetsmarknadsåtgärder är nödvändig
för denna målgrupp. Samordningsförbunden har en etablerad struktur
för samverkan och tack vare delfinansiering från socialfonden har vi nu
möjlighet att utveckla arbetssättet ytterligare, säger Ritva Widgren.

850 000 till entreprenörsprogram för nyanlända
Länsstyrelsen har beviljat medel för delfinansiering av det
entreprenörsprogram för nyanlända kvinnor som Stiftelsen Ester
genomför i Haninge, Tyresö, Nynäshamn och Sigtuna med början
under 2017. Haninge kommun stod för ansökan. Programmet baserar
sig på ett 18-månadersprogram som Stiftelsen Ester utvecklat i
Helsingborg.
Samordningsförbundet har tidigare beviljat 250 000 kr till
förstudien och stödjer stiftelsen på olika sätt. Fastighetsbolaget D.
Carnegie & Co är en annan viktig medfinansiär.

► Webbsidor för
unga i ny design
Webbsidorna för våra tre
ungdomsinsatser
Ungdomsteamet i
Haninge, Ung i Nynäs och
Ung i Tyresö, har fått ny
design och mobilanpassats.
Sidorna vänder sig till
målgruppen unga vuxna
samt arbetsgivare och
övriga samarbetspartners.
Via sidorna ska det vara
enkelt att komma i
kontakt med insatserna –
att anmäla sig till dem och
att remittera. Där ska
också finns nyheter och
aktuell information. Gå in
och titta!
www.ungdomsteamet.se
www.ungityreso.se
www.unginynas.se
Läs mer om insatserna på
förbundets webbsida, se
under fliken Insatser.

Cirka 100 nyanlända kvinnor väntas kunna delta under en
treårsperiod. ”Då modellen är skalbar och möjlig att sprida geografiskt ser
länsstyrelsen därtill att insatsen kan vara intressent för hela länet”, skriver
myndigheten i sitt beslut.
OBS! En av Stiftelsen Esters grundare, Kerstin Thulin, är
huvudtalare på Haninge kommuns och näringslivets frukostmöte på
fredag, den 21 oktober. Mer info här.
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