Socialförvaltningen

Datum

Handläggare, direkttelefon

2011-12-22

Sida
1 av 2

Tony Persson, 0479-52 82 85
E-post: tony.persson@osby.se

Samordningsförbundet Skåne Nordost
Spannmålsgatan 7
291 32 Kristianstad

Ansökan om medel
Härmed gör vi från Osby kommun, socialförvaltningen en ansökan om medel från
Samordningsförbundet Skåne Nordost. De medel vi ansöker om är till för en viss medfinansiering i en ansökan om medel från Europeiska socialfonden programområde 2, som vi
fått beviljad.
Detta projekt kommer att ha som huvudinriktning att skapa arbetsintegrerade sociala företag.
Vi kommer att ha projektet kopplat till vårt Resurshus som är en verksamhet med inriktning
mot personer med olika former av funktionsnedsättning och har försörjningsstöd, här finns
även vår verksamhet för personer med utländsk härkomst och övriga som har behov av stöd
och hjälp för att komma in på arbetsmarknaden. Hit är även Osby kommuns del av Finsam
processen Respaldo kopplad.
Målgruppen för vår ansökan till Esf är personer med funktionsnedsättning eller personer som
är i stort behov av hjälp för att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden. De aktiviteter
som kommer att ingå i projektet som har namnet ”Fler I Arbete” är i skrivande stund inte helt
klart då vi under januari månad går in i mobiliseringsfasen för att konkretisera detta.
Grundtanken är dock att vissa av de verksamhetsdelar som bedrivs av Resurshuset idag ska
kunna avknoppas mot arbetsintegrerade sociala företag. Det vi först tänker på är en Biltvätt
(idag kommunens bilar), Växthuset (grön rehab), eventuellt den Servicegrupp som finns där.
Vi har idag anställda handledare där, ytterligare några är anställda som OSA, andra har något
vi kallar resursanställningar (lönebidrag + en omvandling av försörjningsstöd till
lönekostnad).
Dessa verksamheter dess deltagare och nya deltagare är det vi vill utveckla och göra en stor
ansträngning för så att de kan utvecklas mot arbetsintegrerade sociala företag och på så sätt
skapa nya arbetstillfällen så att fler kan få arbete med lön istället för att leva på bidrag. En del
personer i Finsam processerna Respaldo och UFFE kan via detta få en möjlighet att ytterligare
komma vidare.
Projekt kommer att pågå från januari 2012 till och med juni 2014 och inleds med fyra
månaders mobiliseringsfas där vi ska konkretisera delar av genomförandefasen. Projektet
kommer att ledas av en styrgrupp där förutom projktledaren och undertecknad kommer att
ingå en verksamhetschef från socialförvaltningen, kommunens näringslivsutvecklare,
representant från deltagarna, troligen från ett fackförbund (kommunal) med flera inte helt
klart ännu. Till detta kommer även en referensgrupp från näringslivet i Osby kommun samt
olika former av fokusgrupper med deltagarna och så vidare. Utvärderare/följeforskare
kommer att upphandlas till projektet.
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Hur mycket medel söker vi och vad ska de användas till
Vi ansöker om medel som ska användas för vidare spridning av projektet och dess resultat i
detta ingår då även att vi skapar möjlighet att bjuda in flera representanter för samtliga parter i
samordningsförbundet till de workshops och seminarier som skall genomföras.
Vi har även en stor förhoppning av att de resultat – det arbetssätt vi kommer fram till i
projektet skall kunna bli ett gemensamt sätt att arbeta med för att skapa arbetsintegrerade
sociala företag i samordningsförbundets geografiska område.
Genom en medfinansiering från samordningsförbundet säkerhetsställer vi även en fortlöpande
information till samordningsförbundets beredningsgrupp och styrelse allt i akt och mening för
att fortsätta bygga och utveckla samverkan mellan samordningsförbundets parter.
Vi ansöker härmed om följande medel
År 2012
60 000 kr

Tony Persson
Utredare
Socialförvaltningen
Osby kommun

År 2013
60 000 kr

År 2014
30 000 kr

Totalt
150 000 kr

