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Många förrehabiliterande insatser erbjuds just nu! • Överenskommelse gör det möjligt att
kombinera studier i svenska med yrkesutbildning • Verksamhetsplanen 2018: Sjukskrivna med
försörjningsstöd ny prioriterad målgrupp • Stöd till projektet Etableringscentrum för nyanlända

Många förrehabiliterande insatser erbjuds just nu!

Under tre år finns ett stort utbud av förrehabiliterade insatser
i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Detta tack vare det länsgemensamma projektet MIA – Mobilisering inför arbete, som ska ge över 700
personer i våra kommuner möjlighet att närma sig arbetsmarknaden.
Målet med insatserna är att ge personer stöd till att återfå motivation,
förutsättningar och arbetsförmåga så att de kan ta del av ordinarie
arbetsmarknadsinsatser eller börja arbeta/studera. För personer som
varit borta från arbetsmarknaden en längre tid kan steget till att skriva
in sig som aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen vara stort.
Det är här MIA-projektet kommer in i bilden.
Finns det personer som skulle ha nytta av att delta i MIAs insatser?
Vi har många att erbjuda, passa på att remittera personer som du har
kontakt med nu när du har chansen! Projektet pågår bara t.o.m. 2020.
Ring eller mejla Resursrådet/En väg in:
Haninge och Tyresö: Liselotte Bertel
liselotte.bertel@forsakringskassan.se

► Frukostmöten i vår
Haninge
9/2 Nyanlända till arbete
– överenskommelse, nya
yrkesspår, Etableringscentrum & goda exempel
23/3 Unga till arbete –
revidering av överenskommelser, goda exempel
4/5 Arbetsplatser som
öppnar dörrar för långtidsarbetslösa.
Nynäshamn
2/2 Nyanlända till arbete
– överenskommelse, nya
yrkesspår, Etableringscentrum & goda exempel
Tyresö
22/2 Nyanlända till arbete
– överenskommelse, nya
yrkesspår, Etableringscentrum & goda exempel

Nynäshamn: Maria Kinhamer
maria.kinhamer@forsakringskassan.se.
Läs mer i den broschyr för handläggare som
tagits fram. Tryckta ex. finns hos förbundet.
På MIA-projektets hemsida finns faktablad om varje insats,
som tagits fram i syfte att underlätta remitteringen. Hemsidan,
www.miaprojektet.se, har två ”ingångar”, en för deltagare och en för
handläggare. Går du in under fliken ”Handläggare” och väljer ”Östra
Södertörn” hittar du förutom faktabladen även annan information
om vårt delprojekt inom MIA.

Inbjudningar kommer
i din e-postlåda och vi
informerar också på hemsidan och i nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet utkommer 6-8 gånger per år. Prenumerera gratis – mejla Cecilia Vitblom, cecilia.vitblom@haninge.se
Ansvarig utgivare: förbundschef Ritva Widgren, 08-606 82 41
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Läs mer om förbundet på www.samordningsforbundetostrasodertorn.se

Överenskommelse gör det möjligt att kombinera
studier i svenska med yrkesutbildning

Förbundet deltar i arbetet med att effektivisera etableringen av
nyanlända och har med stöd av medel från Delegationen för unga och
nyanlända i arbete, DUA, medverkat till en gemensam överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och de tre medlemskommunerna om
fördjupad samverkan kring målgruppen. Den undertecknas av förbundets ordförande, respektive kommunstyrelseordförande samt Arbetsförmedlingens kontorschef.
Inledningsvis gjordes ett gemensamt kartläggnings- och analysarbete för att få en bild av målgruppens förutsättningar och arbetsmarknadens behov. Som ett resultat av detta utvecklas nu tre skräddarsydda yrkesutbildningar inom bristyrken i samarbete med lokala arbetsgivare. De löper parallellt med undervisningen inom SFI, Svenska för
invandrare, och startar i början av 2018.
– Detta är verkligen ett nytänkande. Förut har man ansett att SFI
ska komma först, därefter etableringen på arbetsmarknaden, säger
förbundschef Ritva Widgren.
Kommunerna har tagit fram varsitt s.k. yrkesspår för bristyrken:
• Vårdbiträde och personlig assistent: Haninge.
• Barnskötare, resurspedagog och elevassistent inom förskolan och
grundskolan: Tyresö.
• Byggnadsarbetare; betong- och träarbetare, takmontör: Nynäshamn.
Utbildningarna är öppna för deltagare från alla tre kommunerna
och tanken är att Etableringscentrum (se spalten t.h.) ska fungera
som en rekryteringsbas och plattform för yrkesspåren.
Ytterligare DUA-medel söks nu för att koppla på en jobbagentfunktion som kan fungera som en länk mellan Etableringscentrum,
yrkesspåren och arbetsgivarna.

Verksamhetsplanen 2018: Sjukskrivna med
försörjningsstöd ny prioriterad målgrupp

Nytt i verksamhetsplanen för 2018 är att personer med långvarigt
ekonomiskt bistånd som samtidigt är sjuka, men som inte har någon
ersättning från Försäkringskassan, blir en prioriterad målgrupp. Under
året görs en kartläggning över samtliga sjukskrivna som har försörjningsstöd från kommunerna. En aktiv samordnad rehabilitering ska
därefter påbörjas, med målet återgång till arbete eller studier.
Ungdomsteamet i Haninge kommer att öka inflödet under 2018
genom att unga vuxna som saknar gymnasiebehörighet automatiskt
förs över till teamet från Arbetsförmedlingen. Sammanlagt beräknas
675 unga vuxna med behov av samordnat stöd få del av förbundets
insatser för unga i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

► Föreläsningsserie
om migration och
flyktingmottagande
– sista föreläsningen!
15/12 08.30-11.00: Aktuellt läge för flyktingar
i Europa och världen
Läs mer på hemsidan och
välkommen med din
anmälan!
► Stöd till projektet

Etableringscentrum
för nyanlända
Förbundsstyrelsen har
beslutat att medfinanisera
projektet Etableringscentrums analys- och planeringsfas med 0,5 mkr.
Denna väntas pågå t.o.m.
mars 2018 och syftar till att
skapa ett välförankrat
projekt och en samsyn som
underlättar starten av
etableringscentrum i
Haninge, Nynäshamn och
Tyresö.
Förbundet går in då medel
till detta inte kan tas från
projektbudgeten. Förbundet
stödjer också starten av
delprojekten med 350 000
kr vardera, främst för att
lokaler ska kunna anskaffas.
Etableringscentrum
beviljades tidigare i höst
46 mkr från Europeiska
socialfonden, ESF.
Haninge kommun är
projektägare.
Förbundet medverkade
vid framtagandet av
ansökan.

Förbundets budgetram 2018 uppgår till drygt 19 mkr. Utöver denna
tillkommer 7,3 mkr från Europeiska socialfonden, ESF.

Nyhetsbrevet utkommer 6-8 gånger per år. Prenumerera gratis – mejla Cecilia Vitblom, cecilia.vitblom@haninge.se
Ansvarig utgivare: förbundschef Ritva Widgren, 08-606 82 41
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