Partnerskap för integration och
arbetsmarknad genom det
civila samhället/social ekonomi
(Formellt de två projekten Partnerskapet för ett
inkluderande arbetsliv samt Civilsamhälle integration och
arbete)

Förslag om modell för ersättning av arbete i samband med idéutkast
Följande text för att stimulera idéarbete har gått ut till alla mottagare i nyhetsbrevet.
1. Ta initiativ till ett samarbete med någon/några – dvs se till att ni representerar fler än en
organisation
2. Skriv ned en kort text om vad ni vill göra och vilka ni är som gör det. Texten ska inte vara lång
– räkna med ungefär en halv A4
3. Se till att ni i texten tydliggör vilken/vilka av ESFs målgrupper ni riktar er till:
Långtidsarbetslösa, Sjukskrivna, Funktionsnedsatta, Nyanlända och/eller Unga
4. Skicka förslag till projektledningen för PIACS (använd heidi.sandberg@socialforum.se som
adress)
5. Målsättningen för varje samarbete är att bearbeta den idé ni har så att det till
partnerskapsbörsen finns en ännu mer utarbetad idé – kanske 3-5 sidor lång – som ni kan
berätta om för alla deltagare och få ännu fler partners att vilja vara med i.

Modell för hantering
För att möjligheten att få stöd ska göras smidig och snabb föreslår projektledningen följande:
1. Organisationer som inkommer med idéskiss enligt ovan kan erbjudas ersättning för 25
arbetstimmar, för att kunna utveckla idén vidare.
2. ESFs regler innebär att ersättningen kan betalas ut först när arbetstimmarna redovisas på
relevant blankett
3. Projektledningen ska skicka ut blanketten till de som inkommit med idéskisser.
4. Projektledningen gör bedömningen att med ersättning för 25 arbetstimmar, så finns det
möjlighet att erbjuda dessa ”idé-checkar” till 25 projektidéer.
5. Det formella beslutet att betala ut idéchecken bör styrgruppen delegera till AU – för att
snabba upp processen.

Förslag till beslut
Projektledningen föreslår att Styrgruppen beslutar att modellen för ersättningshantering bör gälla i
förarbetet i PIACS – dvs fram till Partnerskapsbörsen.
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