Samordningsförbunden i Stockholms län får 100 miljoner kronor från Europeiska
Socialfonden, ESF
Projektet Mobilisering inför arbete, MIA, får 100 miljoner kronor från Europeiska socialfonden
för att 2 500 personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden nu ska få möjlighet till arbete
utifrån sin egen förmåga. Insatserna genomförs under 2016-2020.
Bakom den regionala satsningen står fem samordningsförbund och elva kommuner i Stockholms län
tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget. Projektet koordineras av
Samordningsförbundet Östra Södertörn.
Helhetssyn och insatser i samverkan
Projektet utgår från individens behov och utvecklar insatser i samverkan. Alla deltagare får en
myndighetsgemensam kartläggning och planering. Insatsen kan handla om motiverande kurser,
samtalsstöd, bedömning av aktivitetsförmåga och arbetsträning på sociala företag, i kommun eller
praktik. Målet är arbete, studier eller att närma sig arbetsmarknaden genom ordinarie
arbetsmarknadspolitiskt program på Arbetsförmedlingen.
Utveckling av socialt företagande främjas
Projektet är också en satsning på utvecklingen av arbetsintegrerade sociala företag i medverkande
kommuner. Syftet är att vidga arbetsmarknaden så att fler får möjlighet till arbete utifrån sin egen
förmåga.
– Vi vet att samordning av arbetsmarknadsåtgärder är nödvändigt för den här målgruppen.
Samordningsförbunden har en etablerad struktur för samverkan och tack vare delfinansiering från
Socialfonden har vi nu möjlighet att utveckla arbetssättet ytterligare, säger Andreas Jonsson, ordförande i
Samordningsförbundet Östra Södertörn tillika kommunalråd i Tyresö kommun.
– Vi är tacksamma för att samordningsförbunden fått förtroendet från Socialfonden att driva detta stora
samverkansprojekt. Det blir värdefullt att öka samarbetet mellan förbunden i länet och vidarutveckla
samverkan mellan stat, kommun och näringsliv för målgruppen. Vi kommer även att skapa förutsättningar
för de sociala företagen att dra nytta av varandras erfarenheter och fungera som dörröppnare gentemot
myndigheterna, säger Ritva Widgren förbundschef Samordningsförbundet Östra Södertörn.
För mer information kontakta de samordningsförbund som ingår i projektet:
Samordningsförbundet Östra Södertörn
Ritva Widgren, förbundschef, 08-606 82 41
Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och Salem
Elin Asplund, förbundschef, 08-535 375 92
Samordningsförbundet i Södertälje
Hans Carlsson, förbundschef, 070-363 85 00
Samordningsförbunden VärmSam i Värmdö och Välfärd i Nacka
Karin Gellin, förbundschef, 08-570 483 79
Samordningsförbundet Södra Roslagen
Sophia Dahlgren, förbundschef, 073-625 22 14

