Datum

Bilaga 1
1

Ansökan till Socialförvaltningen om 25 % av lönekostnaden:
Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2012 (§ 197)
http://intranet.hassleholm.se/39751 att kommunens förvaltningar ska ta fram totalt 20
så kallade OSA-platser (skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare). Dessa ska användas
löpande, för personer med försörjningsstöd som får praktik som syftar till att övergå i
tolv månaders visstidsanställning.
Syftet med OSA är att ge personer möjlighet till anställning med utvecklande inslag.
Målgruppen för OSA är personer med socialmedicinskt funktionshinder och som
orsakar nedsatt arbetsförmåga. Anställningen ska på sikt kunna leda till ett arbete på den
reguljära arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen avgör vem som är berättiga till en OSAplats. Statligt ekonomiskt stöd kan lämnas till offentliga arbetsgivare som anordnar
skyddat arbete.
Förutsättningen för ersättning är att socialförvaltningen medgivit att den aktuella
personen omfattas av beslutet jml § 197. OBS! att förutsättningen är att personen går
med i A-kassa.
Syfte Instegsjobb inom kommunal förvaltning är att flyktingen/invandraren snabbare
ska lära sig språket och få en anställning. Instegsjobbaren får en värdefull
arbetslivserfarenhet på svensk arbetsmarknad och lär sig svenska snabbare. Kommunen
får möjlighet att introducera de kommunala yrkena för nyanlända kommuninvånare och
kan samtidigt arbeta aktivt med mångfaldsfrågorna.
Förutsättningen för ersättning är att socialförvaltningen medgivit att den aktuella
personen omfattas av beslutet gällande instegsjobb inom kommunal verksamhet.
Fyll i ansökan via den här blanketten och skicka den till Socialförvaltningen,
Ekonomiskt bistånd. Svar kommer inom en vecka. Om ansökan godkänns är
giltighetstiden 3 månader från godkänt datum. Är fallet att anställning ej
påbörjats inom tidsramen, skickar du en ny ansökan. När anställning
aktualiseras ska godkänd blankett lämnas till Arbetsmarknadsenheten vid
samrådsförfrågan.
För vidare information, kontakta verksamhetschef Thed Carlsson eller enhetschef
Freja Bergerfjäll, 0451-26 70 00.
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Datum

Bilaga 1
2
Ansökan gäller:

( ) OSA- anställning
( ) Instegsjobb

Personnummer:
Namn:
Aktuell på SFV:
Bidragsform:
Anvisningstid:
fr.o.m. – t.o.m.
Tjänstgöringsgrad:
Arbetsplats
Kontaktuppgifter:
på arbetsplats alt.
praktikplats.
Arbetsuppgifter:

Blanketten skickas tillbaka till (skriv namn och adress):
Ort och datum:

Underskrift/ Namnförtydligande

Telefonnummer:

Adress:
.........................................................................................................................................................................................
Godkänns av SFV: Ja ( )
Ort och datum

Nej ( )
Underskrift
Namnförtydligande

Anteckningar:
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