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ESF-medel till etableringscentrum får vänta • Boka in höstens frukostmöten • Bandklippning
också för entreprenörsprogrammet • Riksdagsledamöter på studiebesök • Ungdomsteamet i
Haninge 10 år – se den nya filmen!

ESF-medel till etableringscentrum får vänta

Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommuner har, som vi tidigare
berättat om, tillsammans med Arbetsförmedlingen sökt medel från
Europeiska socialfonden, ESF, för att utveckla samlokaliserade s.k.
etableringscentrum i respektive kommun. Syftet är att nyanlända effektivare ska nå egen försörjning och bosättning.
Förbundets medlemmar väntade sig ett positivt beslut från Strukturfondspartnerskapet, som prioriterar mellan projektansökningar, vid
deras möte den 16 juni. Något beslut fattades dock inte denna dag,
utan alla ansökningar bordlades till augusti.
– Vi är förhoppningsfulla och fortsätter att planera projektstarten,
inledningsvis med medel från förbundet och sådana som de tre kommunerna och Arbetsförmedlingen söker från Delegationen för unga
och nyanlända till arbete, säger förbundschef Ritva Widgren.
En pilotverksamhet
med ett etableringscentrum öppnades i
Haninge den 16 maj.
Det drivs som ett
samarbete mellan
kommunens socialförvaltning och
utbildningsförvaltning samt Arbetsförmedlingen.
Etableringscentrum invigdes av Petri Salonen, ordförande för socialnämnden. T.v. Anette Berggren,

► Boka in höstens
frukostmöten!
Haninge
15/9 Tema: Kompetensutveckling kring traumatiserade flyktingar
27/10 Tema: Samordnad
individuell plan (SIP)
24/11 Tema: Information
från medlemsmyndigheterna
15/12 Tema: Etableringscentrum i Haninge,
Nynäshamn och Tyresö
Nynäshamn
29/9 Tema: Presentation
av samverkansinsatser,
framför allt inom MIAprojektet
Tyresö
22/9 Tema: Presentation
av samverkansinsatser,
framför allt inom MIAprojektet
Inbjudningar kommer
i din e-postlåda!

chef för kommunens arbetsmarknadsenhet.
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Bandklippning också för entreprenörsprogrammet

Ett 40-tal partners och sponsorer samlades när startskottet gick för
Stiftelsen Esters entreprenörsprogram den 14 juni, vid den nya lokalen
på Vikingavägen 57 i Handen som Stena Fastigheter sponsrar.
Projektet bygger på samarbete över gränser, innovation och nytänkande i syfte är att i utveckla småföretagande för nyanlända och långtidsarbetslösa utlandsfödda kvinnor – en grupp med mycket låg sysselsättningsgrad. Förbundet har träffat en överenskommelse med Stiftelsen Ester om s.k. idéburet offentligt partnerskap, IOP, som en grund
för ett långsiktigt samarbete.
Initiativtagarna till Stiftelsen Ester, Maria Borelius och Kerstin
Thulin, lyfte fram det goda samarbetsklimatet i Haninge kommun
mellan bl.a. Arbetsförmedlingen och lokala näringslivet, och att det var
just detta som gjorde att de ville etablera sig här.
– Genom samarbetet med Ester får förbundet erfarenhet av ytterligare ett verktyg i arbetet med att främja egen försörjning – egenföretagande – och nya sätt att rekrytera deltagare, sade förbundschef Ritva
Widgren i sitt tal. Visionen är att vi får många företagare som blir förebilder för andra, och att det blir ett kluster av kvinnliga entreprenörer
i vårt område.
– Målet är att vi hittar ett välfungerande koncept för att nyanlända
ska kunna starta och driva företag.

► Ungdomsteamet
i Haninge 10 år – se
den nya filmen!
Det är inte bara förbundet som fyller 10 i år utan
också insatsen Ungdomsteamet. Det firades på
teamets jubileumsfika den
9 juni, då också deras nya
film hade premiär. Filmen
finns på Youtube:
www.youtube.com/results
?search_query=ungdomst
eamet+peter+andersson

Förbundet
önskar en glad
och solig
sommar!

Ulf Nilsson, VD för bostadsbolaget D. Carnegie & Co, klipper bandet. På
bilden syns också Maria Borelius, Linn Ney och Kerstin Thulin, Stiftelsen Ester.
T.h. förbundets ordförande Johan Svensk och förbundschef Ritva Widgren.

Riksdagsledamöter på studiebesök

Den 8 maj besökte tre riksdagsledamöter från Miljöpartiet förbundet: Annica Hirvonen Falk, vice ordförande för riksdagens justitieutskott, Elisabeth Knutsson, utbildningsutskottet, och Marco Venegas,
arbetsmarknadsutskottet. Syftet med studiebesöket var att få kunskap
om samordningsförbundets uppdrag och om hur samordningsförbund
kan stödja utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag.
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