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Café Marnäsliden

• Café och cateringverksamhet internt i 
kommunen, mot de olika förvaltningarna.

• I caféet är man sysselsatt med beredning av 
smörgåsar, försäljning, disk och städning. 

• Caféet samarbetar med LSS verksamhet, 
där LSS har hand om utkörning av 
beställningar.

• Kontaktperson: Per-Ragnar Fredriksson: tel. 
0240-565935



Café sporthallen

• Café Sporthallen öppnar 1 september
• Caféet säljer smörgåsar, fikabröd 

(cafébakat) gatuköksmeny samt luncher

• Öppettider:
Måndag - Fredag kl. 09:00 – 19:00
Lördag - Söndag kl. 09:00 – 17:00



Text- och bildgruppen

• I kommunalhuset i Grängesberg finns en kreativ text- och 
bildverkstad. Som deltagare i Text- och bildgruppen arbetar 
med olika projekt i grupp och individuellt.

• Exempel på arbeten utförda inom Text- och bildgruppen är: 
Webfotobas med fria bilder (www.ludvikabilder.se), olika 
broschyrer/foldrar, fotoutställning, bok m.m.



Växthuset

• På Stensveden ligger kommunens växthus som drivs inom 
arbetsmarknadsenheten.

• På växthuset arbetar man med att driva upp och sköta 
växter, sköta grönytor, röjning, städning utomhus, 
snöskottning m.m. åt samhällsbyggnadsförvaltningen och 
Ludvika kommunfastigheter AB.



22:an Allservice

• I verksamheten utför man olika tjänster, så som mindre 
flyttar, grönytearbete, snöröjning, montering och enklare 
tillverkning i trä. I verkstaden tillverkar man allt från 
fågelholkar till rastplatsbord. Man arbetar ut mot 
kommunala förvaltningar och föreningsliv.



OSA/Anställningsstöd

• Arbetsmarknadsenheten har, i samarbete med andra 
förvaltningar, personer anställda av arbetsmarknads-
politiska skäl. Detta för att ge de personerna en möjlighet 
att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden.

• Kontaktperson: Lars Gille



Jobbslussen
• Jobbslussen är ett samverkansprojekt mellan AME och IFO 

som finansieras via social investeringsfond under 2014-
2016.

• Projektets målgrupp är arbetsföra försörjningsstöds-tagare.
• Projektet kan ta emot 100 personer i samverkanmed IFO för 

att intensifiera stödet mot egen försörjning.
• I nära samarbete med kommunens Språkprojekt finns det 

möjlighet för AME att anställa upp till 10 personer under 12 
månader 

• Kontaktperson Håkan Eriksson tel. 0240-565970
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Unga till Arbete

• Projektet syftar till att stödja kommunerna i arbetet med arbetslösa unga som är 
15-24 år. Kommunerna genomför ett program där de unga får stöd och hjälp 
med att komma närmare arbetsmarknaden eller fortsatta studier.

• Ungdomen behöver inte ha en huvudman bakom sig för att delta i UTA

• En arbetsgrupp bestående av AF, IFO, VBU och AME kommer gemensamt 
överens om vilka ungdomar som ska ta del av insatsen. 

• Projektet finansieras av Region Dalarna via Europeiska socialfonden
• Kontaktperson Annika Runvik  tel. 0240-565453



• Målsättning att hjälpa 30 nyanlända att 
etablera sig på svenska arbetsmarknaden. 

• Sker i nära samverkan med AF och 
arbetsplatser inom kommunal förvaltning 

• AME kommer även matcha ut 25 personer 
ur gruppen nyanlända som lämnat 
etableringen.

• Kontaktperson Susanne Svärd-Karlsson
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INSTEGSJOBB 



• Målgrupp: Familjeförsörjare och personer 
med långvarigt beroende av 
försörjningsstöd. 

• Upp till 30 personer
• Krav på att fortsätta söka arbete studier 

under anställningstiden. 
• Alla anställningsstöd 
• Kontaktperson: Stefan Sjökvist tel. 0240-

565460
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Kom i Jobb 



Praktikförmedling

• Praktikförmedlingen ska fungera som en väg in mot de 
kommunala förvaltningarna gällande praktikplats-
förfrågningar för personer som är arbetssökande. 

• Det ska finnas ett specificerat önskemål om plats och ett 
konkret mål med praktiken.

• Kontaktperson: Håkan Eriksson 0240-565970



Kontakt:
Tommy Berglund 
Arbetsmarknadschef 
0240-565461




