JobbSam riktar sig till gotlänningar, 16 -64 år, som behöver samhällets stöd från flera håll för att
närma sig egen försörjning genom arbete eller studier.
Målet är att med nära stöd, inom 12 månader, uppnå minst 10 hållbara timmar per vecka i
förberedande arbetsträning.
Ett nära stöd innebär en coach som med praktiskt och socialt stöd följer deltagaren under hela
insatsen.
Behovet av JobbSams insatser styrs av individens motivation och förutsättningar att nå sitt mål.
JobbSam är ett samarbete mellan Region Gotland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Från Region Gotland ingår vård, omsorg, utbildning och arbetsliv.
OBS! Har den som aktualiseras offentlig försörjning?
Den part som står för den offentliga försörjningen måste godkänna aktualiseringen.
Detta ska vara klart innan första mötet med JobbSam.

Remittent och sökande fyller tillsammans i frågorna på checklistan och samtycket. Båda
ska undertecknas.
Checklista och samtycke ska sedan skickas till:
JobbSam
Broväg 10 A
621 40 Visby

Boka även tid för Ditt Samtal via hemsidan www.finsamgotland.se/aktualisering

Bifogas nedan: Checklista
Läs här om varför samtycke behövs: www.finsamgotland.se/info_samtycke
Blankett för samtycke finns här: www.finsamgotland.se/samtycke
För frågor: Kontakta verksamhetsledare Johannes Hedlund
E:post: johannes.hedlund@edu.gotland.se Mobil: 070 – 447 76 64
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INTRESSEANMÄLAN OCH CHECKLISTA
DATUM:

MOTTAGET:

SÖKANDE
Namn:
Personnummer:
Adress:
Postnr/postadress
E-post
Mobil/telefon

SAMTYCKE

Ja

Nej

Skriftligt samtycke finns

AKTUALISERAD AV
Namn
Datum
Enhet/Adress
E-post
Mobil/telefon
Denna checklista ska du som söker till JobbSam fylla i tillsammans med din remittent/handläggare.
Det är viktigt att ni samtalar kring vad ett deltagande i JobbSam skulle kunna innebära.

Ja

Nej

Har du en pågående anställning?
Är du för tillfället inskriven vid Arbetsförmedlingen?
(Kan inte kombineras med pågående insats från JobbSam)
Har du fast boende?
Har din försörjning godkänt eventuellt deltagande i JobbSam?
Har du varit drogfri under minst tre månader?
Om nej: Pågår behandling?
Beskriv varför JobbSam kan vara rätt insats för dig just nu?
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Hur tar du dig till möten? Finns hinder/svårigheter med några färdmedel?
(Till exempel buss, cykel eller gå)

Har du någon annan pågående insats?
Om ja, vilken? (Till exempel vård, behandling, sysselsättning, god man, boendestöd eller liknande.)

Är 10 hållbara timmar inom ett år i arbetsträning möjligt?
Varför?

Vilken försörjning har du?
Om du har offentlig försörjning, vad heter din/dina handläggare?

Är det något du vill att JobbSam ska känna till om dig innan Ditt Samtal med JobbSam?
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Till remittent:
Om du som remittent inte följer med på samtalet med JobbSam: Är det något som är bra för
JobbSam att veta på förhand?

Vilken möjlighet har du som remittent att försäkra personer under en arbetsträning?
Hur är personen försäkrad i dagsläget?

Handläggare sjukpenningen (Försäkringskassan): I vilken omfattning är personen försäkrad
enligt sin SGI (antal timmar/vecka)? Är rehabersättning aktuellt?
Beslut krävs vid kommande arbetsträning i JobbSam.

Glöm inte att boka tid för Ditt Samtal via hemsidan www.finsamgotland.se/aktualisering
Tid för första möte med JobbSam:
Namnteckning sökande: ……………………………………………………………………………………………………….

Namnteckning remittent: ……………………………………………………………………………………………………..

För frågor: Kontakta verksamhetsledare Johannes Hedlund
E:post: johannes.hedlund@edu.gotland.se Mobil: 070 – 447 76 64
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