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Förbundet först i landet med upphandling av
arbetsträningsplatser

Inom det ESF-stödda projektet MIA och enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, tar förbundet nu hjälp av Upphandling Södertörn för att
kunna handla upp arbetsträningsplatser i sociala företag. Anbudsförfrågningar läggs ut på Valfrihetswebben, och de sociala företagen kan sedan
lägga anbud via den.
– Vårt förbund är först i landet med att göra en upphandling via Valfrihetswebben, säger förbundschef Ritva Widgren, som tror att Finsamvärlden kommer att följa upphandlingen med stor intresse.

► Frukostmöte 31/3
i Haninge
Tema: Arvsfondsprojektet Ormen – resultat, erfarenheter och fortsättning
inom ramen för det ESFstödda projektet MIA.
Medverkande: Josef
Szabo och Ted Srigley.
Läs mer i inbjudan.

– Därmed tar vi också ytterligare ett steg i vårt långsiktiga arbete med
att främja socialt företagande. LOV-upphandlingen ger sociala företag
möjlighet att erbjuda sina tjänster på ett marknadsmässigt sätt.
LOV infördes 2009 och avser vissa välfärdstjänster. Arbetsförmedlingens s.k. RESA-upphandling, som avsåg sysselsättning för personer
med psykisk funktionsnedsättning, fungerar som en förebild. Många
sociala företag fick genom denna erfarenhet av offentlig upphandling.

Årsredovisningen klar: ett framgångsrikt 2016!

Förbundet har lagt ytterligare ett framgångsrikt år bakom sig, och
snart kan den tionde årsredovisningen läggas ut på hemsidan.
– Det är roligt att inleda vårt jubileumsår med att kunna uppvisa så
goda resultat, säger Ritva Widgren.
En kort sammanfattning av några viktiga resultat under 2016:
• 196 personer började arbeta eller studera (76 kvinnor och 120
män); 45 procent av samtliga som avslutade sitt deltagande.

► Frukostmöte 5/4
i Nynäshamn
Tema: Företagshälsovårdens roll i Torsby-modellen, som lett till lägst sjukfrånvaro i hela landet!
Medverkande: Företagsläkare Jonas Källström.
Läs mer i inbjudan.
► Kommande
frukostmöten
28/4 och 19/5, bägge i
Haninge.

In
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• 76 deltagare behövde inte längre försörjningsstöd.
• En ny länsgemensam fas i samarbetet med Europeiska socialfonden, ESF, inleddes. Fem förbund samverkar i det omfattande
projektet Mobilisering inför arbete, MIA, för personer som står särskilt
långt från arbetsmarknaden. MIA inleddes med en analysfas 2016.
• En regional stödstruktur för sociala företag började utvecklas
inom ett annat ESF-stött projekt, Kugghjulet, som drivs av Famna.
Förprojektering och analysfas genomfördes under 2016.
• De sociala företagen har ökat sin betydelse och bidrar i hög grad
till att fler kan ta steget till egen försörjning. Antalet anställda ökade till
85 och det fanns tillgång till ca 240 arbetsträningsplatser. Läs mer här.
• Under året påbörjades ett samarbete med Stiftelsen Ester kring ett
entreprenörsprogram i syfte att utveckla småföretagande för nyanlända
och långtidsarbetslösa invandrade kvinnor. Programmets arbetssätt
är nya för förbundet och väntas tillföra värdefulla perspektiv.
• Två pilotutbildningar implementerades, Kulturhantverket i
Haninge och Second Chance School i Tyresö, som nu ingår i
kommunernas ordinarie verksamheter.
• Förbundets utbildningar samlade drygt 750 deltagare från
samtliga medlemsmyndigheter. 514 personer deltog i våra nio frukostmöten och nyhetsbrevet fick över 100 nya prenumeranter.

► Manscentrums
kunskapsseminarier
i vår: mannen i fokus
Seminarierna anordnas
22/3 och 5/4 i Haninge
kommunhus och vänder
sig till Manscentrums
samverkanspartners. Mejla
så skickar Manscentrum
detaljerat program: info@
manscentrumsodertorn.se.
Anmälan på samma adress
17/3 respektive 31/3.
22/3 kl. 08.30-12.00:
Våld i nära relationer
i västerländsk kultur.
Seminarieledare/föreläsare: Margareta Hydén,
professor i socialt arbete,
Linköpings universitet.
5/4 kl. 08.30-12.00:
Mäns våld i nära relationer i förmoderna samhällen, s.k. hederskulturer. Seminarieledare/
föreläsare: Astrid Schlytter, docent i rättssociologi,
Stockholms universitet.

Riksdagsgruppen tillsammans med förtroendevalda och Ung i Nynäs .

Riksdagsgrupp besökte Ung i Nynäs
Fem riksdagsledamöter besökte Ung i Nynäs den 17/2: Åsa Westlund, Serkan Köse, Faradj Goulou-Koliev, Björn von Sydow och Nasra Ali (samtliga S). Även kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn,
Patrik Isestad, socialnämndes ordförande Ola Hägg och Thomas
Johansson, barn- och utbildningsnämnden, deltog.

► Sprid Manscentrums material!
Beställ den nya plånboksfoldern, affisch och broschyr (e-postadress, se
ovan) och hjälp till att
sprida materialet! Hemsidan är också ny, följ
länken här eller QR-koden:

Ung i Nynäs berättade om sin framgångsrika verksamhet och
intresset från riksdagsledamöterna var stort. Flera av dem ställde frågor
om bl.a hemmasittare, svårigheter att få ut unga som trainees samt om
Arbetsförmedlingens möjligheter att ingå i samverkan.
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