Örebro 2012-02-07

Länsinventering –
Inventering av aktiviteter med inriktning
rehabilitering mot arbete i Örebro län
Utförd i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Örebro kommun och
Örebro läns landsting.
Finansierad av Samordningsförbundet Finsam i Örebro.

Mikael Johansson
Örebro läns landsting

Innehållsförteckning
Grundläggande information................................................................... 3
Bakgrund................................................................................................ 4
Syfte ....................................................................................................... 4
Projektägare ........................................................................................... 4
Mål ......................................................................................................... 4
Uppföljning ............................................................................................ 5
Avgränsningar ....................................................................................... 5
Problematisering .................................................................................... 5
Aktiviteter - övergripande ..................................................................... 5
Inventering ........................................................................................ 8
Aktiviteter unga vuxna .......................................................................... 8
Aktiviteter för flyktingar och invandrare ............................................ 18
Aktiviteter för personer 18-64 år ......................................................... 22

2

Grundläggande information
Idag står många individer långt från arbetsmarknaden och det sociala livet, individer som av
olika anledningar ej anses anställningsbara. En stor grupp som har det extra svårt att ta sig in
på arbetsmarknaden är de unga som står mitt mellan studier och arbetsliv. De har dessutom
ringa erfarenhet av arbetslivet. Andra grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden
är de som drabbas av någon typ av funktionsnedsättning, långtidssjukskrivna eller som
hamnat i ett utanförskap på grund av detta eller på grund av sin etniska härkomst eller på
grund av sitt kön eller utbildning.
För att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska ha en möjlighet att komma in på
arbetsmarknaden eller åtminstone närma sig den, så krävs det ofta insatser/rehabilitering
mot arbete för att möjliggöra detta.
Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för en mängd olika åtgärder av medicinsk,
psykologisk, social och arbetslivsinriktad art för att hjälpa sjuka och skadade att återvinna
bästa möjliga funktionsförmåga för ett normalt liv.
I en rehabilitering mot arbete så ingår arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinsk
rehabilitering och social rehabilitering som nedanstående bild visar. För att en aktivitet ska
definieras som rehabilitering mot arbete måste aktiviteten innehålla någon form av
arbetslivsinriktad rehabilitering.

Medicinsk
rehabilitering

Rehabilitering mot
arbete

Arbetslivsinriktad
rehabilitering

Social
rehabilitering

Efter Kristina Schüldt Ekholm, docent i rehabiliteringsmedicin Mittuniversitetet
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Bakgrund
I dagsläget pågår många olika satsningar med många olika finansiärer i samhället. Det finns
inte någon övergripande helhetsbild över allt som pågår. För att på bästa sätt nyttja
samhällets resurser har Försäkringskassan initierat en undersökning av vad som idag erbjuds
länets invånare. Genom en inventering kan rehabaktörer fånga upp vilka behov som i
dagsläget inte är täckta och via samordning och samverkan skapa förutsättningar att täcka
dessa behov. Inventeringen ska också visa på vilka verksamheter och resurser som finns för
att rehabaktörer ska kunna ge den enskilde stöd att hitta rätt insats utifrån det individuella
behovet. Vidare kan inventeringen tjäna som underlag för att undvika onödigt dubbelarbete
och parallella verksamheter med samma innehåll, vilket är ett ineffektivt välfärdsarbete.

Syfte
Uppdraget avser att klargöra vad det finns för pågående aktiviteter i Örebro län inom
Kommunerna, Landstinget, Arbetsförmedlingen, Stiftelser samt andra privata aktörer.
Målgruppen för de olika aktiviteterna är personer som står långt från arbetsmarknaden. t.ex.
på grund av arbetslöshet, funktionshinder/sjukdom och som inte har en egen försörjning.
Uppdraget syftar till att tydliggöra:
 Vilka aktiviteter pågår inom området?
 Vem är huvudman?
 Vilka målgrupper vänder man sig till?
 Vilka mål vill man uppnå?
 Under hur lång tid pågår verksamheten?
 Hur lång tid kan individen delta?
 Vad innehåller projektet/aktiviteten?
 På vilket sätt finansieras projekten/aktiviteten?
 Vem är kontaktperson?

Projektägare
Försäkringskasssan, LFC Örebro

Mål
Uppdraget är att inventera pågående aktiviteter i Örebro län inom Kommunerna,
Landstinget, Arbetsförmedlingen, Stiftelser samt andra privata aktörer, med inriktning
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rehabilitering mot arbete. De verksamheter som inkluderar unga vuxna f o m 19 år t o m 29
år, ska inventeras först.

Uppföljning
Resultatet ska presenteras i form av en överskådlig lista, se bilaga
Listan ska distribueras till rehabiliteringsansvariga myndigheter i Örebro län och till
styrelserna för Örebro läns Samordningsförbund.

Avgränsningar
I denna inventering så ingår endast aktiviteter som har ett tydligt uttalat syfte/mål att
personen ska komma närmare arbetsmarknaden och/eller en tydlig arbetslivsinriktad
rehabilitering. Viss verksamhet har inte dessa kriterier som sitt primära syfte, men har
aktiviteter/projekt inom verksamheten med en tydlig arbetslivsinriktad rehabilitering.
Aktiviteter som enbart har social eller medicinsk inriktning kommer således inte att
presenteras i detta arbete.
De sociala företagen som presenteras i detta arbete är arbetsintegrerande, d.v.s. de driver
näringsverksamhet med övergripande ändamål att integrera människor som har stora
svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.

Problematisering
Detta är ett försök att sammanställa aktiviteter som pågår inom området rehabilitering mot
arbete i Örebro Län. Intentionen har varit att identifiera samtliga aktiviteter som pågår inom
de avgränsningar som tidigare tydliggjorts, men då tiden är begränsad så inser jag att denna
lista troligtvis inte kan göra anspråk på att vara helt komplett utan läsaren får vara införstådd
med att det kan finnas vissa aktiviteter och verksamheter som inte har blivit identifierade
inom ramen för detta arbete.

Aktiviteter - övergripande
Aktiviteterna i denna översikt är kategoriserade efter vissa rubriker. Vad gäller kvinnor samt
invandrare och flyktingar så har jag valt att presentera projekt som endast vänder sig till
dessa grupper. De ingår som grupper i de flesta andra projekt.
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Aktiviteter för unga vuxna - 4st
1. Jobb i sikte, Örebro
2. Ung Refill, Örebro
7. Transit, Hallsberg
10. Prisma ungdom, Karlskoga

Aktiviteter där unga vuxna ingår – 48st
15. Arbetsförmedlingen - amo Örebro
58. Arbetsmarknadsenh. Karlskoga
20. Miljövårdscentrum, Örebro
62. Mötesplatsen Prisma, Karlskoga
21. Jobb med stöd/rehabilitering, Örebro
63. Zoom, Karlskoga
22. Krami, Örebro
65. Göra Skillnad, Karlskoga
25. Samhall, Örebro, Kumla, Hallsberg
66. Arbetsmarknadsenhet Degefors
26. EVA – Kooperativet, Örebro
68. Kulturarvslyftet, Länet
27. Spiragården Arbetskooperativ, Örebro
70. På väg, Karlskoga
29. Örebro Kommun – Praktikcentrum
71. Utvecklingsanställning Samhall
31. re:form, Örebro
72. Reh.tjänst motiverande…,Länet
33. Arbetsmarknadsenhet i Kumla
73. Reh.tjänst arbetspraktik..,Länet
34. Tvätten hos AME, Kumla
74. Sysselsättningsplatser….., Länet
36. VilMer, Kumla
75. Utredningsplatser…, Länet
37. Arbetsmarknadsenhet i Laxå
76. Förstärkt arbetsträning…Länet
38. Arbetsmarknadsenhet i Lekeberg
77. Förstärkt arbetsträning, Länet
40. Arbetsmarknadsenhet i Askersund
78. Step In, Örebro
41. AME-tvätten, Askersund
79. Rehabtjänster, hela länet
42. Arbetsmarknadsenhet i Hallsberg
43. På spåret igen, Hallsberg
44. Childrens upptäckarhuset, Hallsberg
45. Arbetsmarknadsenhet i Hällefors
46. SAMS, Norra Länsdelen
47. Stjärnan, Hällefors
48. Aktivitetskällan, Nora, Lindesberg, Hällefors
49. Companiet Hällefors-Grythyttan
50. Arbetsmarknadsenhet i Nora
51. Rosengården, Nora
52. Arbetsmarknadsenhet i Ljusnarsberg
53. Byggeriet, Ljusnarsberg
54. Bergskraft Bergslagen Service AB, Ljusnarsberg
55. Projekt Bergskraft 11-13, Ljusnarsberg
56. Arbetsmarknadsenhet i Lindesberg
57. Arbetsförmedlingen – amo Karlskoga
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Aktiviteter unga vuxna med psykiskt funktionshinder – 7 st
3. Trans-Sam (bl.a psykiskt funktionshinder), Örebro
4. Nuevo, Örebro
5. Förberedande utbildning för personer med Aspergers syndrom, Örebro
6. SATSA, Örebro
8. Ungdomsprojektet ”Nykraft”, Hallsberg
9. SATSA-SYD, Askersund, Kumla
60. Jobbcentrum, (unga företräde), Karlskoga

Aktiviteter 18-65 år med Psykiska funktionshinder – 11 st
17. Nuevo K2, Örebro
23. Kävestaprojektet (bl.a psykiska funktionshinder), Örebro
30. Fontänhuset, Örebro
32. Rehabsteget (bl.a psykiska funktionshinder), Örebro
35. Navet, Kumla
39. Arbetskraft-arbetet gör skillnad!, Lekeberg
59. OSA-Ame (bl.a psykiska funktionshinder), Karlskoga
61. Föreningen Funkis (bl.a psykiska funktionshinder), Karlskoga
64. Arbetsinriktad praktik (bl.a psykiska funktionshinder), Karlskoga
67. Redo för arbete (bl.a psykiska funktionshinder), Degerfors
69. RESA projektet, Hela länet

Aktiviteter för kvinnor – 2 st
24. Moa, Örebro
28, Villa vägen ut!Susanne, Örebro

Aktiviteter för Invandrare och flyktingar 4 + (1) - 5st
11. Jobb in, Örebro
12. Ilays, Örebro, Lindesberg
13. Lyftkraft, Örebro
14. Moduler i svenska…., Örebro

16. Utvecklingscentrum, Örebro

Aktiviteter för döva och hörselskadade – 2st
18. Kultivera, Örebro
19. Step forward, Örebro
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Inventering
Aktiviteter unga vuxna
1. Jobb i Sikte
Sammanfattning
ESF- projekt för att hjälpa gymnasieskolans avgångselever (särskoleelever på
Kvinnerstaskolan, Tullängskolan, Virginskaskolan) i övergången från skola till arbete.
Huvudman
Eu-projekt i samarbete med Örebro kommun, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.
Utförare
Örebro kommun, Gymnasiesärskolan
Ort
Örebro (Tar emot personer från hela länet som går i ovanstående skolor)
Pågår t o m
2013-02-31
Tid i projektet
Jobb i sikte finns med som ett stöd för eleven det sista året samt ett år efter avslutad
gymnasiesärskola.
Finansiering
Europeiska socialfonden
Syfte
Syftet med projektet är att hjälpa gymnasiesärskolans avgångselever i övergången från skola
till arbete.
Mål
- Att öka möjligheten att finna, få och behålla ett arbete.
- Att stödja och motivera arbetsgivare att anställa målgruppen.
- Att verka för ökad tillgänglighet och jämställdhet på arbetsmarknaden för
funktionshindrade.
- Att genom arbetsplatsförlagd praktik öka elevens kompetens om arbetslivets krav och
villkor.
- Att öka arbetsgivarens förståelse för vad målgruppen kan tillföra på arbetsmarknaden.
Målgrupp
Årskurs 4-elever i gymnasiesärskolans yrkesinriktade utbildning. Deltagarna ingår i
projektet även första året efter avslutad skolgång.
Aktualiseras
Alla som går i särskolan på ovanstående nämnda skolor blir tillfrågade.
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Lennart Asp
Projektledare
Mob: 076-5514202
lennart.asp@orebro.se
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2. Ung Refill
Sammanfattning
Ung refill vänder sig till personer som är 20–25 år. Genom vägledning, individuella samtal
och utbildningsinsatser så förbereder man individer för arbetsmarknaden eller studier.
Huvudman/ Utförare
Örebro kommun
Ort
Örebro (Företrädesvis Örebro)
Pågår t o m
2012-02-31
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Ordinarie verksamhet
Syfte
Verksamheten syftar till att stärka deltagarnas syn på sig själva i samspel med omgivningen
Mål
Målet med verksamheten är att ungdomarna ska gå vidare till arbete eller utbildning och
därigenom bli självförsörjande.
Målgrupp
Unga vuxna 20-25 som på sikt står till arbetsmarknadens förfogande.
Aktualiseras av
Kommunen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Rose-Marie Larsson
Tel: 019-21 48 77
rose-marie.larsson@orebro.se
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3. Trans–Sam
Sammanfattning
En samverkan för att förbereda ungdomar för praktik utomlands. Erbjuder praktikperioder
och tar tillvara kunskaperna för att söka jobb på den svenska arbetsmarknaden efter
genomförd praktikperiod.
Huvudman
Stiftelsen Actíva, Kumla, Karlskoga, Degerfors, Hällefors, Askersund, Hallsberg och
Ljusnarsbergs kommuner, Sydnärkes utbildningsförbund, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden.
Utförare
Stiftelsen Activa
Ort
Örebro (Tar emot personer från ovanstående nämnda kommuner, från AF och FK även från
övriga länet)
Pågår t o m
2012-02-28
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Europeiska socialfonden
Syfte
Att ungdomar ska få möjlighet att pröva att arbeta utomlands.
Mål
Att minska utanförskapet för unga arbetslösa eller långtidssjukskrivna med misstänkt eller
konstaterat funktionshinder genom att skapa en modell för hur man kan förstärka processen
till arbetsmarkanden genom att ge möjlighet till en praktikperiod i ett annat land.
Målgrupp
Unga 16-24 år med misstänkt eller konstaterat funktionshinder som neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, kommunikationsbegränsningar, sociala begränsningar osv.
Aktualiseras av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Ulla Berg
Tel: 019-20 96 09
Mob:070-754 96 09
ulla.berg@s-activa.se
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4. Nuevo
Sammanfattning
En aktivitet som riktar sig till ungdomar 18-29 år som står långt ifrån arbetsmarknaden p.g.a
psykisk ohälsa av olika slag. Nuevo upphör februari 2012 och implementeras i Ung refill.
Huvudman
Örebro Kommun
Ort
Örebro (Hela länet)
Pågår t o m
2012 - 02
Tid i projektet
Den tid som behövs
Finansiering
Europeiska socialfonden
Syfte
Målsättningen är att systematiskt och utifrån ungdomarnas särskilda behov, erbjuda
behovsanpassat stöd som ska leda till tillträde på arbetsmarknaden och egen försörjning
Avsikten är att personerna i målgruppen ska minska sitt utanförskap och öka makten över
sitt eget liv genom självförsörjning, alternativt ökad grad av självförsörjning.
Målgrupp
Ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden pg a :
 Ej för individen känd eller diagnostiserad kognitiv funktionsnedsättning
 Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi
 Psykisk ohälsa
 Låg utbildningsnivå
 Missbruk av olika slag
 Sjukdom av fysisk karaktär
 Låg social kompetens
 Annan diffus social problematik
Aktualiseras av
Arbetsförmedling, Försörjningsstöd
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Stefan Sjöbäck
Projektkoordinator
Tel:019-21 12 44
Mob: 070-588 82 34
tefan.sjoback@orebro.se
Björne Nilsson
Projektkoordinator
Tel:019-21 39 74
Mob: 076- 551 21 54
bjarne.nilsson@orebro.se
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5. Förberedande utbildning för personer med Aspergers
syndrom
Sammanfattning
Utbildningen innehåller kartläggning, analys, arbetsplatsrekrytering och praktik för personer
med Aspergers syndrom och normalbegåvade personer inom autismspektrat.
Huvudman
Arbetsförmedlingen
Utförare
Inda Support
Ort
Örebro (Hela länet)
Pågår t o m
Ej angivet
Tid i projektet
Anpassas individuellt, max 40 veckor totalt.
Finansiering
Arbetsförmedlingen
Syfte/Mål
Arbetsförmedlingens mål för uppdraget är att personer med Aspergers syndrom och
normalbegåvade personer inom autismspektrat ska få stöd i att finna, få och kunna behålla
ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.
Målgrupp
Funktionshindrade – företrädesvis unga personer med diagnostiserad funktionsnedsättning
Aspergers syndrom och normalbegåvade personer inom autismspektrat.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Dan Almqvist
077-160 00 00
dan.almqvist@arbetsformedlingen.se
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6. SATSA
Sammanfattning
På Satsa arbetar man med ungdomar 19-30 år som har diagnosen Asberger
syndrom/högfungerande autism. Man gör kartläggningar och ger stöd för att finna, få och
behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Huvudman
Projektet ägs av Örebro kommun, Arbetsförmedlingen, Landstinget samt Försäkringskassan.
Utförare
Örebro kommun köper tjänster av INDA support
Ort
Örebro
Pågår t o m
2012-12-31
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Finsam
Syfte
Syftet med projektet är att utveckla nya samverkansformer så att målgruppen genom ett
långsiktigt stöd får en möjlighet till en plats på arbetsmarknaden där målet är anställning
och därigenom ökad livskvalitet.
Mål
 Att öka möjligheten att finna, få och behålla ett arbete
 Att stimulera arbetsgivare att anställa målgruppen
 Att samordna insatser tidigt för att uppnå kontakt
 Att i ordinarie verksamhet implementera framgångsrika delar av projektet
Målgrupp
 Ha diagnosen Asperger syndrom och/eller högfungerande autism
 Vara 19-30 år
 Bosatt i Örebro
 Bedömas kunna få eller ha arbetsförmåga
 Ha kontakt med minst två av de samverkande myndigheterna
Aktualiseras av
Kommunen, Arbetsförmedlingen, Landstinget, och Försäkringskassan
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Gunilla Andersson
Projektledare
Tel:019-21 43 99
Mob:076-551 37 75
gunilla.andersson@orebro.se
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7. Transit
Sammanfattning
Ett ESF projekt om övergången mellan skola och arbete för elever från särgymnasiet och
individuella programmet vid Alléskolan i Hallsberg. Stöd kan ges till deltagare till dem
fyller 29år.
Huvudman/Utförare
Stiftelsen Activa
Ort
Hallsberg
Pågår t o m
2013-05-31
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Europeisk socialfonden
Syfte
Syftet med projektet att ta fram en modell för stöd till ungdomar i målgruppen, baserad på
samordnade, långsiktiga och arbetslivsinriktade insatser som medför inkludering på
arbetsmarkmarknaden istället för långvarigt, ibland livslångt, utanförskap.
Målgrupp
 Personer med hel eller delvis sjuk och aktivitetsersättning
 Personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning
enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar
 Unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet
Aktualiseras av
Det sker ett urval i samverkan med skolan.
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Örjan Samuelsson
Projektledare
Tel:019-20 96 30
Mob: 070-754 96 30
orjan.samuelsson@s-activa.se
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8. Ungdomsprojektet ”Nykraft”
Sammanfattning
Projektet vänder sig till unga vuxna 19-29 år med psykisk ohälsa. Deltagaren får en
individuell handlingsplan och ktiviteter under projekttiden är friskvård, föreläsningar,
studiebesök, matlagning, film m m. Deltagaren får också hjälp att hitta en praktikplats.
Huvudman/ Utförare
Hallsbergs kommun
Ort
Hallsberg (Tar emot deltagare från Hallsberg, Laxå, Askersund och Kumla)
Pågår t o m
121231, ev. förlängning med 1 år
Tid i projektet
Max 2 år
Finansiering
Samordningsförbundet.
Syfte
Att hjälpa unga vuxna med psykisk ohälsa att få bättre självkänsla/självförtroende och öka
vilja till förändring och att förhindra att människor hamnar i rundgång mellan olika aktörer.
Mål
50% av deltagarna ska under projekttiden komma ut i praktik
30% av deltagarna ska efter avslutad projekttid fortsätta sin rehabilitering med t.ex.
arbetsträning, studier eller ha kommit ut på öppna arbetsmarknaden.
Målgrupp
Personer i mellan 19 och 29 år som är arbetslösa och saknar egen försörjning och i behov av
stöd från mer än en myndighet. Deltagarna bedöms ha en psykisk ohälsa som hindrar
möjligheten till arbete.
Aktualiseras av
Landstinget, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Peter Gustavsson
Tel:0582-685341
peter.gustavsson@hallsberg.se
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9. SATSA-SYD
Sammanfattning
För personer med Asperger Syndrom/högfungerande autism i åldern 19-30 år. Man gör
kartläggningar och ger stöd för att finna, få och behålla ett arbete på den reguljära
arbetsmarknaden.
Huvudman
Askersund Kommun
Utförare
Inda Support
Ort
Kontor i Askersund och Kumla (Laxå, Hallsberg)
Pågår t o m
2012-12-31, ev. förlängning med 1 år.
Tid i projektet
Max 2 år.
Finansiering
Samordningsförbundet.
Syfte
Att öka möjligheten för personer med Aspergers syndrom/högfungerande autism i
Sydnärkes kommuner att finna få och behålla ett arbete samt att utveckla nya
samverksansformer mellan Kommunen-Landstinget-Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan, så att målgruppen genom ett långsiktigt stöd får möjlighet till en plats på
arbetsmarknaden och därigenom ökad livskvalitet.
Mål
Att 30 personer ska genomgå SATSA-modellen och därigenom ha möjlighet att finna, få
och behålla ett arbete på den öppna arbetsplatsen.
Målgrupp
Personer i mellan 19 och 29 år som är arbetslösa och saknar egen försörjning och i behov av
stöd från mer än en myndighet. Deltagarna bedöms ha en psykisk ohälsa som hindrar
möjligheten till arbete.
Aktualiseras av
Landstinget, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Anna Bylin
Tel: 0707-88 44 40
anna.bylin@indasupport.se
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10. Prisma ungdom
Sammanfattning
Syftet med verksamheten är att hjälpa ungdomar ut i arbetslivet, höja deras levnadsstandard
genom bl.a. utbildning i kost och hälsolära. Många möjligheter till praktik
Huvudman/Utförare
Mötesplatsen Prisma
Ort
Karlskoga (Degefors)
Pågår t o m
2012-12-31
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Finsam
Syfte/Mål
Att få ungdomar i egenförsörjning via arbete eller studier. Delmål för att uppnå det
övergripande målet är ökad självkännedom om egen kompetens, bättre självförtroende och
ökad självkänsla.
Målgrupp
Ungdomar mellan 18-24 år som ingår i AF:s ungdomsgaranti. Totalt kommer 20 ungdomar
under 2012 att erbjudas möjlighet till att delta i projektet.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen, Landstinget (psykiatrin).
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Majvor Bergh
Tel: 0586-315 90
Mob: 070-683 15 90
majvor@prisma-kga.se
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Aktiviteter för flyktingar och invandrare
11. Jobb in
Sammanfattning
Ett ESF projekt för långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna. Projektet syftar till att hjälpa
människor att finna lämpliga vägar för att klara den egna försörjningen.
Huvudman/ Utförare
Mankom
Ort
Örebro (Tar emot deltagare från hela länet)
Pågår t o m
2013-12
Tid i projektet
6 månader
Finansiering
Europeiska socialfonden
Syfte
Varje deltagare ska få en personlig handledare som lotsar honom/henne vidare ut mot ett
arbete.
Mål
Att deltagarna antingen får en anställning eller en praktikplats som leder till anställning eller
vikariat, alternativt starta en egen verksamhet. Målet är också att upptäcka deltagarnas
behov av vidareutbildning, för att på sikt få ett arbete.
Målgrupp
Projektet riktar sig även till Dig som är arbetssökande eller långtidssjukskriven, är mellan
18-64 år gammal och företrädelsevis mot de som dessutom har en utländsk bakgrund.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen, Kommunen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Abdullahi Abdi
019-25 24 45
070-754 77 27
abdi@mankom.se
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12. Ilays
Sammanfattning
Ett projekt som riktar sig mot den somaliska marginalgruppen. Projektet ska med
pedagogiskt helhetsgrepp höja språknivån och omvärldsuppfattningen vilket ska förbättra
möjligheten till egen försörjning genom utbildning eller arbete och minska gruppens
utanförskap. Ilays kommer att genomföras i två kommuner - Örebro och Lindesberg.
Huvudman/Utförare
City akademin Lärcentrum - Örebro Kommun
Ort
Örebro, Lindesberg
Pågår t o m
2014-01-31
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
ESF projekt
Syfte/Mål
Avsikten är att projektets deltagare genom ökad medvetenhet och utökad språklig
kompetens ska vara bättre rustade att ta klivet ut i arbetslivet – direkt eller via
arbetsmarknadssatsningar eller utbildning.
Målgrupp
Ungdomar, Långtidsarbetslösa, utländsk bakgrund
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen, Kommunen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Linus Jonasson, projektkoordinator
Telefon: 019-21 60 83
linus.jonasson@orebro.se
Karl-Erik Hast
Tel: 010-486 40 12
karl-erik.hast@arbetsformedlingen.se
Elisabeth Pettersson
Tel:010-486 86 18
elisabeth@pettersson@arbetsformedlingen.se
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13. Lyftkraft
Sammanfattning
Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen Örebro och Socialförvaltningen Väster/Öster för
somalisktalande invandrare. Erbjuder projektplatser som är anställningsinriktade och utifrån
individens behov finns möjlighet till mentor, kompetensutveckling och supported
employment.
Huvudman/Utförare
Arbetsförmedling
Ort
Örebro
Pågår t o m
2012-04-30
Tid i projektet
2*6 mån
Finansiering
ESF-projekt
Syfte
Ta vara på den kompetens som finns inom denna grupp (somalisktalande invandrare) och att
förekomma den arbetskraftsbrist som vi står inför.
Mål
Kompetensutvecklingen ska stärka individens självförtroende, ge ökad självinsikt och skapa
en tydlig individuell målinriktning som ökar anställningsbarheten, samt att synliggöra
gruppen och visa på goda exempel som har resulterat i arbete. Deltagarna ska gå från
bidragsberoende till självförsörjning
Målgrupp
Deltagare är somalisktalande invandrare som har sin huvudsakliga försörjning genom
försörjningsstöd.
Aktualiserad av
AF, försörjningsstöd
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Sören Tallroth
010-487 02 17
soren.tallroth@arbetsformedlingen.se
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14. Moduler i svenska för analfabeter och personer med behov
av språkstöd i svenska
Sammanfattning
Utbildning i svenska för analfabeter och personer i behov av språkstöd i svenska.
Genomförs i nära samarbete med aktuell arbetsmarknadsutbildning eller arbetsplats.
Huvudman
Arbetsförmedlingen
Utförare
AcadeMedia Eductus AB
Ort
Örebro (Hela länet)
Pågår t o m
2012-05-31
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Arbetsförmedlingen
Syfte/Mål
Målet med utbildningen är att göra Arbetsförmedlingens utbildningar tillgängliga samt
möjlighet till arbetsträning för personer som behöver extra stöd i svenska.
Målgrupp
Utrikesfödda som är analfabeter eller inte behärskar svenska språket
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Lena Damberg-ström
010-486 21 29
lena.damberg-strom@arbetsformedlingen.se
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Aktiviteter för personer 18-64 år
15. Arbetsförmedlingen – Arbetsmarknadsområde Örebro
Sammanfattning
Utgår från individens behov. Kartläggning, samtal o.s.v. via AF rehab för lämplig åtgärd
Erbjuder bl.a arbetsträning, förberedande utbildning och praktik i olika verksamheter
Huvudman/Utförare
Arbetsförmedlingen
Ort
Örebro, Lekeberg, Kumla, Hallsberg, Askersund, Laxå Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg,
Hällefors
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Ordinarie finansiering
Syfte/Mål
Att genom arbetslivsinriktad rehabilitering utreda möjlig arbetsförmåga
Mål
Att kunna gå ut i arbete och få en egen försörjning
Målgrupp
bl.a. personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
Aktualiseras av
Försäkringskassan, Försörjningsstöd, gymnasiet, eget initiativ, gymnasiet, vårdcentral
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Liisa Ejdenwik – Örebro
Tel:010-486 23 59
Liisa.ejdenwik@arbetsformedlingen.se
Sari Harju - Kumla, Hallsberg, Askersund, Laxå, Lekeberg
077-160 00 00
Sari.harju@arbetsformedlingen.se
Marie Grönlund – Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors
Tel: 010-487 55 38
marie.gronlund@arbetsformedlingen.se
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16. Utvecklingscentrum
Sammanfattning
Utvecklingscentrum finns i Brickebacken och Vivalla samt kommer att öppna även i
Oxhagen under 2012. Utvecklingscentrum kartlägger strukturer och behov på gruppnivå och
lyfter dessa vidare i organisationen för eventuella beslut om insatser. Detta sker genom
samverkan med andra aktörers arbete lokalt, både kommunala, föreningar/organisationer
samt företag eller kooperativ. .
Utvecklingscentrum, på plats ute i bostadsområdet, hänvisar vidare till t.ex. Vägvisaren som
kan erbjuda information i studie- och arbetslivsfrågor, ge råd om validering samt kartlägga
enskilda behov som en väg in i den egna arbetsmarknads-/ utbildningsverksamheten.
Huvudman/ Utförare
Örebro kommun
Ort
Örebro
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Ordinarie verksamhet
Syfte
Är att ta till vara varje individs inneboende förutsättningar och resurser.
Mål
Övergripande mål är att ”arbetet ska ha som målsättning att, ur ett större perspektiv, verka
för att boende i området kan söka, finna, få och behålla en högre grad av egen försörjning”.
Arbeta med informationsarbete och kartläggning behov gentemot grupper som har svårt att
ta sig in på arbetsmarknaden och förmedla kontakt med rätt instans beroende på vad de
enskilde medborgarna efterfrågar gällande arbete, studier, starta eget etc.
Målgrupp
Personer i åldern 18-64 och som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Aktualiseras av
Frivilligt
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Brickebacken
Nurhan Belke
Tel: 019-21 48 66
Nurhan.belke@orebro.se
Vivalla
Emelie Ekenlund
Tel: 019-21 48 47
emelie.ekelund@orebro.se
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17. Nuevo K2
Sammanfattning
En aktivitet som riktar sig till arbetslösa personer i åldern 18-64 år som har en eller flera
riskfaktorer och därmed riskerar ett långvarigt beroende av samhällets insatser. Deltagare i
projektet ska utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv kunna minska eller eliminera de
riskfaktorer som orsakar eller medverkar till att de står utanför arbetsmarknaden.
Huvudman/Utförare
Örebro Kommun
Ort
Örebro (Hela länet)
Pågår t o m
2014-06-30
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Europeiska socialfonden och medfinansiering av Örebro kommun och Arbetsförmedlingen
Syfte
Projektet syftar till att deltagarna ska etablera sig på arbetsmarknaden/uppnå
grundutbildning motsvarande gymnasieskola och kunna försörja sig själva
Mål
Deltagare i projektet ska utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv kunna minska eller
eliminera de riskfaktorer som orsakar eller medverkar till att de står utanför abetsmarknaden
Målgrupp
Personer i åldern 18-64 som har en eller flera riskfaktorer och därmed riskerar ett långvarigt
långvarigt beroende av samhällets insatser
Aktualiserad
Arbetsförmedlingen, Försörjningsstöd
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Stefan Sjöbäck
Administrativ samordnare
Tel:019-21 12 44
Mob: 070-588 82 34
stefan.sjoback@orebro.se
Björne Nilsson
Administrativ samordnare
Tel:019-21 39 74
Mob: 076-551 21 54
bjarne.nilsson@orebro.se
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18. Kultivera
Sammanfattning
Insatser för döva med tilläggsproblematik. Projektet vill skapa en meningsfull och varaktig
sysselsättning inom den gröna sektorn - frukthantering och leverans av fruktlådor till
arbetsplatser. Kultivera kommer också att arbeta med odling och förädling och kommer
också på sikt att kunna erbjuda soppluncher. Mål är att projektet ska bli ett välfungerande
socialt företag.
Huvudman/Utförare
Stiftelsen Activa
Ort
Örebro (Tar emot deltagare från hela länet)
Pågår t o m
Ej angivet (Finansieras via arvsfonden 2012 ut)
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Arvsfonden
Syfte/Mål
Skapa en meningsfull och varaktig sysselsättning inom den gröna sektorn.
Målgrupp
Döva med tilläggsproblematik
Aktualiseras av:
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen, Psykiatrin
Kontaktperson, namn, telefon och e-post.
Belinda Salo-Lindbom
Projektledare
Tel: 076-189 07 10
belinda.salo-lindbom@s-activa.se
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19. Step forward
Sammanfattning
Ett projekt för att förbereda deltagarna att gå vidare till arbete eller studier.
Folkhögskolan som studieform, stärker, lyfter och motiverar deltagarna, vilket ger goda
förutsättningar att komma vidare och genom förstärkt jobbcoachning, praktik och pröva på
studier lotsas deltagarna vidare mot jobb och studier.
Huvudman
Arbetsförmedlingen
Utförare
Örebro Folkhögskola
Ort
Örebro
Pågår t o m
Löpande
Tid i projektet
16 veckor, med möjlighet till förlängning.
Finansiering
Arbetsförmedlingen
Syfte
Att öka varje individs insikt om den egna inlärnings- och arbetsstilen. Ger en ökad förmåga
att ta till sig nya kunskaper.
Mål
Att deltagarna ska gå vidare till praktik, arbete eller påbörja/återgå till studier
Målgrupp
Hörselskadade och döva personer som är arbetslösa
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Helena Hellström
019-20 89 78
070-660 12 70
helena.hellström@orebrofolkhogskola.se
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20. Miljövårdscentrum
Sammanfattning
Arbetsintegrerat socialt företag. Erbjuder arbetsrehabilitering, utredning av arbetsförmågan,
samt arbetsprövning. Flera olika verksamhetsområden: ekologisk grönsaksodling, park och
anläggningsarbete, butik, storkök, verkstad, snickeri, administration, fastighetsservice,
tapetseri/sömnad
Huvudman/utförare
Miljövårdsscentrum
Ort
Örebro (Tar emot deltagare från hela länet)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
De flesta stannar några veckor, andra finns kvar under längre tid. Några av de
arbetshindrade blir också anställda av Miljövårdscentrum.
Finansiering
Ekonomisk förening
Syfte
Arbetsrehabilitering och utredning av arbetsförmåga
Mål
Att individerna ska komma vidare ut på arbetsmarknaden eller bli anställda på
Miljövårdscentrum.
Målgrupp
Individer som behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet, kanske efter en arbetsskada
eller sjukdom eller efter att ha lämnat sitt gamla arbete i sitt gamla hemland.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Bosse Loön
019-24 67 80
bo@miljövardscentrum.se
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21. Jobb med stöd/Rehabilitering
Sammanfattning
Arbetar med arbetsförmågebedömningar och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser i
samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och flera
kommunala förvaltningar. Erbjuder tillfälliga anställningar inom Örebro kommun,
organisationer och privata företag. I detta ingår:
Arbetsförmågebedömningar
Här får du som behöver extra stöd för att återgå till arbetslivet hjälp.
Rehabiliteringsinsatserna består av kartläggning, bedömning av arbetsförmåga i praktisk
verksamhet och dokumentation.
Kontaktperson: Arbetskonsulent Ewa Larsson, tel 019-21 28 31, ewa.larsson@orebro.se
Stödanställningar/SA program
Stödanställningar vänder sig till dig som varit arbetssökande under en längre tid och har ett
dokumenterat funktionshinder. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen
Kontaktperson:
Arbetskonsulent Juan Jose Izaguirre, tel 019- 21 19 91, juan.jose.izaguirre@orebro.se
Hantverkshyllan
Prova på olika hantverkstekniker. Det som tillverkas säljer sedan i Parboden.
Kontaktperson: Instruktör Anita Touronen, 019-21 19 66
Parboden
En möjlighet att prova på hur det är att driva en butik. Arbetar med olika hantverkstekniker.
Butiken är öppen för allmänheten.
Kontaktperson: Arbetskonsulent Anette Sträng, Tel 019-21 12 60, anette.strang@orebro.se
Huvudman/Utförare
Örebro Kommun
Ort
Örebro
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Ordinarie verksamhet
Syfte
Arbeta med arbetsförmågebedömningar och arbetslivsinriktade rehabiliterinsinsatser
Mål
Stärka personer med lång arbetslöshet så att de kan komma in på öppna arbetsmarknaden
Målgrupp
Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen, Försörjningsstöd
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Enhetschef: Marianne Bergane,
Tel:019-21 19 24,
marianne.bergane@orebro.se
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22. Krami
Sammanfattning
Krami arbetar med yrkesinriktad rehabilitering och vänder sig till arbetslösa män som på
grund av sin kriminella och sociala bakgrund har svårt att komma ut i arbete och/eller
utbildning.
Huvudman
Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Örebro kommun där Kriminalvården på Krami
Örebro tagit på sig att vara samordnande myndighet.
Utförare
Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Örebro kommun
Ort
Örebro (Hela länet, men se finansiering nedan)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Start med tre veckors grupporienterat vägledningsprogram på heltid. Därefter arbetar
deltagaren utifrån individuell planering med sin fortsatta utveckling och utslussning
inkluderande praktikplats eller yrkesutbildning för möjlighet till fortsatt anställning.
Finansiering
Verksamheten anslagsfinansieras gemensamt av de tre huvudmännen för mantalsskrivna i
Örebro kommen. För deltagare från annan kommun betalar hemkommunen självkostnad
motsvarande Örebro kommuns andel
Syfte
Krami syftar till att utveckla social handlingskompetens och förmåga att finna, få och
behålla ett arbete på ordinarie arbetsmarknad för personer som lever i ett kriminellt
sammanhang eller/och har varit i kontakt med kriminalvården (behöver ej vara dömd).
Mål
Att personerna ska: finna, få och behålla ett arbete, bli självförsörjande och delta i nya
sammanhang och leva ett laglydigt liv.
Målgrupp
Krami vänder sig till män i åldern 20-40 år med en kriminell livsstil, missbrukarbakgrund
och/eller har ett socialmedicinskt funktionshinder.
Aktualiseras av
Individen aktualiserar sig och söker själv till Krami men information och vägledning om/till
Krami sker av handläggare ifrån de samverkande myndigheterna.
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Mats Einestam, Örebro Kommun, arbetsvägledare
Tel:019-21 40 54, 0765-514564,
mats.einestam@orebro.se
Toni Huttunen,Frivården Örebro, frivårdsinspektör
Tel:019-7674250
toni.huttunen@kriminalvarden.se
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23. Kävestaprojektet
Sammanfattning
Är aktiviteter i folkhögskolemiljö som vänder sig till människor som behöver ett försteg att
komma igång med sin arbetslivsrehabilitering eller annan aktivitet som leder till egen
försörjning.
Huvudman
Försäkringskassan i Örebro, Psykiatrin på Örebro läns landsting, Socialtjänsten i Örebro
kommun samt Arbetsförmedlingen i Örebro
Utförare
Örebro Läns landsting via Kävesta folkhögskola
Ort
Örebro (Tar emot deltagare från företrädesvis Örebro kommun, Finsam Sydnärke har köpt
in tre platser via FK och AF)
Pågår t o m
Pågår till och med 2012-06-30.
Tid i projektet
15 veckokurser förlagda till Kävesta Folkhögskola.
Finansiering
Finsam
Syfte
Projektets aktiviteter syftar till att väsentligt förbättra målgruppernas möjligheter att påbörja
en arbetslivsinriktad rehabilitering eller annan aktivitet som leder till egen försörjning.
Projektet syftar också till att bidra till ökad social sammanhållning och ett nytt
sammanhang.
Mål
Att stärka målgruppens/individens förmåga och möjlighet att komma vidare till
arbetslivsinriktad rehabilitering, studier eller andra vägar till försörjning.
Målgrupp
Personer som på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet, står långt från
arbetsmarknaden. Särskilt berörda medarbetare vid Kävesta folkhögskola,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunens socialtjänst för att öka samarbetet
och förståelsen för varandras arbetsmetoder, kultur, målsättningar och språk.
Aktualiseras
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Försörjningsstöd och Psykiatrin
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Anna Johansson
Projektledare
Tel:019-602 49 74
anna.johnsson.kavesta@folkbildning.net
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24. Moa - kvinnokrami
Sammanfattning
MOA vänder sig till kvinnor som behöver stöd att finna, få och behålla ett arbete samt att få
vägledning att kunna leva ett självständigt liv. MOA samarbetar med arbetsförmedling,
kriminalvård och socialtjänst.
Huvudman/ Utförare
Örebro kommun
Ort
Örebro (Företrädesvis Örebro kommun, men vid mån av plats övriga länet)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Örebro kommun
Syfte
MOA vänder sig till kvinnor som behöver stöd att finna, få och behålla ett arbete samt att få
vägledning att kunna leva ett självständigt liv
Mål
Deltagarna ska:
 Finna,få och behålla ett arbete
 Leva ett laglydigt liv
 Bli självförsörjande och bli delaktiga i nya sociala sammanhang
Aktualiseras
Örebro kommun (Försörjningsstöd), eget initiativ
Målgrupp
 20 år och uppåt
 Kvinnor som är inskrivna inom Kriminalvården eller nyss avslutat den kontakten.
 MOA vänder sig också till dig som är i behov av stöd för att bli självförsörjande och
bryta ett socialt utanförskap.
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Monica Ström
Tel:019-214053
monica.strom@orebro.se
Mariann Hedenborg 019-214052
Stina Jarmander (endast förmiddagar) 019-214051
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25. Samhall
Sammanfattning
Samhall stödjer människor med en utsatt position på arbetsmarknaden och ger dem en
möjlighet att gå vidare i arbetslivet. Samhall erbjuder anställning, arbetsträning och
arbetsförmågebedömning för personer med funktionsnedsättning.
Huvudman
Svenska staten
Utförare
Samhall
Ort
Örebro, Hallsberg och Kumla arbetsområde
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Aktiebolag
Syfte
Utveckla individen för att stärka möjligheterna för att på sikt få ett arbete på den reguljära
arbetsmarknaden.
Mål
Att våra medarbetare får möjlighet att utnyttja hela sin kapacitet. Sex procent av de anställda
ska varje år lämna samhall för ett nytt jobb.
Målgrupp
Personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av någon funktionsnedsättning.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Arbetsförmedlingen
Cecilia Ekenberg
010-48 62 392
cecilia.ekenberg@arbetsformedlingen.se
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26. EVA-kooperativet
Arbetsintegrerat socialt företag. Servicegrupp, second hand, syateljé, mediagrupp, smörgås
catering, möbeltapetseri.
Huvudman
EVA - kooperativet
Ort
Örebro (Hela länet)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Ideell förening
Syfte
Arbetslivsrehabilitering
Mål
Att skapa meningsfull sysselsättning och riktiga arbetsuppgifter för människor som befinner
sig långt ifrån arbetsmarknaden.
Målgrupp
Personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden av olika skäl
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen, Försörjningstöd/ Kommun. Stiftelsen Activa.
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Maria Holm
Tel: 0700-920 252
evakooperativet@live.se
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27. Spiragården Arbetskooperativ
Sammanfattning
Arbetsintegrerande socialt företag. Arbetsträning/rehabilitering. Odling, besöksgård,
restaurang, catering. Kretsloppsgård med möjlighet att anpassa aktivitet efter
Huvudman/Utförare
Spiragården arbetskooperativ
Ort
Örebro (Hela länet)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Ekonomisk förening
Syfte
Kretsloppsgård och en levande kulturplats. Arena för smak och sinnesupplevelser.
Personerna ska uppleva maten från frö till tallrik.
Mål
Arbetsträning/rehabilitering.
Målgrupp
Personer står långt ifrån arbetsmarknaden
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen.
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Carl Erik Östlund
Tel:019-23 33 12
info@spiragarden.se
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28. Villa vägen ut! Susanne
Sammanfattning
Arbetsintegrerande socialt företag. Ett boende för kvinnor som kommer från anstalt,
behandlingshem eller på initiativ från socialtjänsten eller annan social insats.
Huvudman/Utförare
Villa vägen ut! Susanne
Ort
Örebro (Hela länet)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Ekonomisk förening
Syfte
Dubbelt uppdrag vilket innebär att de säljer boendeplatser samtidigt som de skapar
arbetsplatser till människor som stängts ute från arbetsmarknaden på grund av tidigare
kriminalitet och/eller missbruk.
Mål
Mål med boendet är att bryta med en destruktiv livsstil och bygga upp ett vanligt liv med
arbete, egen bostad och aktiv fritid.
Målgrupp
Kvinnor 18 år och uppåt som brutit med missbruk och kriminalitet.
Aktualiseras av:
Kriminalvård och socialtjänst.
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Elisabeth Granquist
Tel:019-611 29 10
Mob: 0766-45 98 67
elisabeth.granquist@vagenut.coop
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29. Örebro Kommun- Praktikcentrum
Sammanfattning
På praktikcentrum finns flera verksamheter för personer som har behov av stöd/hjälp för att
komma vidare mot egen försörjning eller få sin arbetsförmåga prövad. Insatsen (praktik,
språkpraktik, del i arbetsförmågebdömning etc.), kan variera beroende på individens behov.
Erbjuder aktiviteter inom: Skog och verkstad – naturvård, Djur, Snickeri, Tapetseri mm.
Natur och miljö – Växthus, Caféer, Tvätteri, lokalservice m.m.
Huvudman/Utförare
Örebro kommun
Ort
Örebro
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Varierar beroende på behov
Finansiering
Ordinarie verksamhet
Syfte/Mål
Arbetsträning med mål att personerna ska kunna försörja sig själva på den reguljära
arbetsmarknaden.
Målgrupp
Bl.a. personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen, Försörjningsstöd
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Mikael Ljungstedt
Enhetschef, Skog och verkstad
Tel:019-21 19 08
Mikael.ljungstedt@orebro.se
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30. Fontänhuset
Sammanfattning
Fontänhuset är ett klubbhus som är till för människor med en psykiatrisk sjukdomshistoria
och som inte är aktiva missbrukare. Gemenskap och meningsfullt arbete är grunden för vad
klubbhuset erbjuder. Arbetsuppgifter: Bl.a. kök med frukost och lunch servering,
administration och ekonomi och serviceenhet.
Arbetsbyrån
En del i fontänhuset som förmedlar arbetsplatser till medlemmarna utanför huset. Ofta i
samarbete med arbetsgivare eller arbetsförmedling.
Huvudman/Utförare
Stiftelse Fontänhuset
Ort
Örebro (Tar emot personer från hela Örebro län)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Stiftelsen Fontänhuset (Staten, kommun och landsting)
Syfte
Bryta social isolering och återgå till sysselsättning
Mål
Alla ska återgå till samhället och vara produktiva medborgare
Målgrupp
Personer med psykisk ohälsa
Aktualiseras av:
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Försörjningsstöd, eget initiativ
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Johan Fritioff
019-32 05 20
johan.fritioff@orebrofontanhus.se
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31. re:form
Sammanfattning
Arbetslivsinriktad rehabilitering i en lugn miljö där alla är välkomna att vara precis som de
är. Arbetar för att stärka deltagarnas självförtroende genom att ge dem sysselsättning och ett
sammanhang gällande bilvård och second hand. Erbjuder arbetspraktik, arbetsträning och
förstärkt arbetsträning och sysselsättning enligt Fas 3 i jobb och utvecklingsgarantin
Huvudman
Mellringekyrkan
Utförare
Stiftelsen Arbetsutveckling Framtidstro, själva verksamheten heter re:form
Ort
Örebro (Hela länet)
Pågår t o m
Pågående verksamhet
Tid i projektet
Max 1 år, för Fas 3-placeringar gäller 2 år
Finansiering
Stiftelse
Syfte/Mål
Hjälpa människor vidare från ett utanförskap till att komma närmare arbetsmarknaden och
på sikt få en egen försörjning
Målgrupp
Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
Aktualiserad
Arbetsförmedlingen, Kriminalvård, Socialtjänst
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Josefine Pettersson
Tel: 0709-853995
josefine.pettersson@re-form.se
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32. Rehabsteget
Sammanfattning
Rehabsteget avslutades som projekt under 2011 men drivs nu som integrerad och permanent
verksamhet. Rehabsteget ska som en prövande, motiverande och stärkande verksamhet
erbjuda individer möjlighet att i grupp och enskilt pröva sig mot vidare rehabiliterade
insatser och därmed verka för ett återinträde på arbetsmarknaden.
Huvudman
Projektet ägs av Örebro kommun, Arbetsförmedlingen, Landstinget samt Försäkringskassan.
Utförare
Lokalt Försäkringscenter Örebro och Örebro kommun
Ort
Örebro
Pågår t o m
Permanent Verksamhet
Tid i projektet
16 veckor
Finansiering
Finsam
Syfte
Verksamheten ”Rehabsteget” syftar till att pröva, stärka och motivera deltagaren inför
vidare arbetslivsinriktade insatser och därmed verka för en återgång till arbetslivet, med
minskade kostnader för offentlig försörjning som följd.
Mål
Deltagarna ska efter avslutad insats vara prövade, motiverade och stärkta så att de har
resurser att kunna gå vidare i sin rehabilitering till arbete.
Målgrupp
Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder som har behov av offentligt stöd som enskilda
myndigheter har svårt att tillgodose. Målgruppen har ofta en kombination av medicinska,
psykiska, neuropsykiska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade hinder.
Aktualiseras av
Från de samverkande parterna.
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Maria Hörk
maria.hork@forsakringskassan.se
010-113 12 06
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33. Arbetsmarknadsenhet i Kumla
Sammanfattning
Arbetsträning/praktik/åtgärdsanställningar i ordinarie verksamheter: Café, Byggavdelning,
skogavdelning, mat tjänst, städ etc.
Huvudman
Arbetsmarknadsenhet i Kumla
Ort
Kumla (företrädesvis Kumla)
Pågår t o m
Ordinarie Verksamhet
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Intern finansiering
Syfte
Arbetslivsrehabilitering.
Mål
Få igång dem och få dem att hitta ett arbete på den reguljära marknaden
Målgrupp
Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Christer Thörner
Enhetschef
Tel:019-58 84 50
christer.thorner@kumla.se
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34. Tvätten hos AME
Sammanfattning
Tvättverksamhet med arbetsträningsplatser.
Huvudman
Samverkande myndigheter: Arbetsförmedlingen, Askersund, Kumla, Hallsberg och Laxå
kommun.
Utförare
Kumla Arbetsmarknadsenhet
Ort
Kumla
Pågår t o m
2012-06-30
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Finsam finansierar projektledare. Fö Kumla kommuns arbetsmarknadsenhet.
Syfte
Att använda platserna till att utföra arbetsförmågebedömningar åt arbetsförmedlingen och
ordna sysselsättningsplatser till personer med försörjningsstöd.
Mål
Att personerna ska ta ett steg närmare arbetsmarknaden, få ökat självförtroende och höjd
motivation. Att klarlägga arbetsförmågan i samtliga fall på personer som kommer från
arbetsförmedlingen.
Målgrupp
Personer i förvärvsaktiv ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden och har behov av
sysselsättning. Grundkravet är att man är arbetslös och har sin försörjning från
arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller socialförvaltningen.
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Projektledare är
Lars-Göran Karlsson
070-641 71 77
lars-goran.karlsson@kumla.se
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35. Navet
Sammanfattning
Arbetsträning i biståndsverksamhet i Kumla för ca 15 personer. Affärsverksamhet med
Second hand.
Huvudman/Utförare
Navet
Ort
Kumla ( Hela länet)
Pågår t o m
Verksamhet
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Ekonomisk förening
Syfte/Mål
Att personerna ska få sysselsättning och arbetsträning.
Målgrupp
Personer med olika typer av funktionshinder
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen, Kommunpsykiatrin, socialtjänst, Försäkringskassa, och Activa.
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Christer Thörner
Enhetschef
Tel:019-58 84 50
christer.thorner@kumla.se
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36. VilMer
Sammanfattning
Projektet vänder sig till ungdomar och vuxna
som uppbär försörjningsstöd, de ska som en motprestation delta i kompetenshöjande
verksamhet t.ex. föreläsningar, jobbsökaraktiviteter, individuella samtal,
orienteringskurser, arbetsträning m.m. Arbetspsykolog kan anlitas vid behov.
Huvudman
Kumla AME, AF och socialförvaltningen.
Utförare
Kumla arbetsmarknadsenhet
Ort
Kumla (Företrädesvis Kumla)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
8 veckor i datasal, 8 veckors praktik
Finansiering
Ordinarie finansiering
Syfte/Mål
Att minska försörjningsstöd
Målgrupp
Alla med försörjningsstöd
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Christer Thörner
Enhetschef
Tel:019-58 84 50
christer.thorner@kumla.se
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37. Arbetsmarknadsenhet i Laxå
Sammanfattning
Arbetsträning/praktik/åtgärdsanställningar i ordinarie verksamheter.
Fixartjänsten - arbetsträning i olika aktiviteter: sätta upp gardiner, byta glödlampor, lysrör
och hänga upp tavlor mm.
Servicelaget - arbetsträning i olika aktiviteter: trädgårdsskötsel, snöröjning, flytthjälp mm.
Huvudman
Laxå kommun
Huvudman
Arbetsmarknadsenhet i Laxå
Ort
Laxå (Huvudsakligen Laxå)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Intern finansiering
Syfte
Att personerna ska utveckla sin arbetsförmåga så att de klarar arbetslivets basala krav efter
sin anställning hos oss.
Mål
Att personerna ska kunna försörja sig själva på den reguljära arbetsmarknaden.
Målgrupp
Personer som står långt från arbetsmarknaden
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Susanne Hultman
Arbetsmarknad- & Rehab. Samordnare
Tel:0584-47 31 53
Mob: 070-33 97 977
susanne.hultman@laxa.se
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38. Abetsmarknadsenheten i Lekeberg
Sammanfattning
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i kommunen.
Arbetsträning/praktik/åtgärdsanställningar i ordinarie verksamheter .
Passagen - kartläggning, handledning, jobbsök, matchning mot arbetsmarknaden,
seminarier, praktik, mm.
Jobb och praktikcentrum – Arbete, praktik, arbetsrehabilitering/träning m.m. Fixarservice
till pensionärer, Snickeri, Intern service inom kommunens förvaltningar, Kommunens
biltvätt m.m. Jobbsatsning för ungdomar.
Huvudman/ Utförare
Arbetsmarknadsenhet i Lekeberg
Ort
Lekeberg (främst kommunen)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Intern finansiering
Syfte/Mål
Att personerna ska kunna försörja sig själva på den reguljära arbetsmarknaden.
Målgrupp
Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
Aktualiseras av
Arbetsförmedling och Kommunen (socialtjänst).
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Per Gustafsson
Enhetschef
0585 - 813 21
per.gustafsson@lekeberg.se
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39. Arbetskraft-arbetet gör skillnad!
Sammanfattning
Arbetskraft är ett statligt finansierat projekt som syftar till att stötta personer med psykisk
funktionsnedsättning (utan krav på diagnos) att nå, få och behålla en meningsfull
sysselsättning. Arbetsmetoden grundar sig på IPS- Individual Placement and Support, där
individen har en central roll och en önskan om att komma ut i arbete. Samverkan med bl.a.
Arbetsförmedling, Försäkringskassan, arbetsgivare, landsting, kommun,
brukarorganisationer och individen själv är en del av metoden. Projektet arbetar också
utifrån att verka för attitydförändringar hos arbetsgivare kring denna målgrupp. Som
arbetskonsulent stödjer vi både individen och arbetsgivaren så länge stödet behövs.
HuvudmanUtförare
Lekebergs kommun genom två arbetskonsulenter
Ort
Fjugesta, upptagningsområde Lekebergs kommun
Pågår tom
Projekt tom 2012-12-31 (ev. förlängning)
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Statliga medel
Syfte
Att stödja människor med psykisk ohälsa att nå, få och behålla en meningsfull
sysselsättning.
Mål
Att minst tio personer har en meningsfull sysselsättning inom två år.
Målgrupp
Personer med psykisk funktionsnedsättning (utan krav på diagnos)
Akutaliseras av
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Jenny Vennerstrand
0585-81288
jenny.vennerstrand@lekeberg.se
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40. Arbetsmarknadsenhet i Askersund
Sammanfattning
Praktik och arbetsträning i olika aktiviter: AME tvätten, Träavdelning, Montering och
förpackning, Servicelag - café, catering, mattransport, bilrekond, rengöring och montering
av handikapphjälpmedel m.m. Möjlighet till anställning.
Huvudman/Utförare
Kommunens arbetsmarknadsenhet i Askersund
Ort
Askersund (Grann kommunerna)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Askersund kommun
Syfte
Praktik samt arbetslivsrehabilitering inom en så bred verksamhet som möjligt
Mål
Att ge alla som kommer till AME en meningsfull sysselsättning och att alla ska komma ut
på den reguljära arbetsmarknaden.
Målgrupp
Alla som i grunden är arbetslösa
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Hans Carlsson
Enhetschef
Tel: 0583-811 88
E-post: hans.carlsson@askersund.se
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41. AME – tvätten
Sammanfattning
Verksamheten innebär att man tvättar, stryker, manglar sänglinne och andra textilier åt
äldreboenden inom kommunen. Tvätteriet övergår 1 januari 2012 i kommunens ordinarie
verksamhet. I Kumla finns liknande verksamhet och under 2012 kommer AME-tvätteri att
starta upp i Hallsberg och Laxå.
Huvudman/ Utförare
Askersunds kommuns arbetsmarknadsenhet.
Ort
Askersund (Grann kommunerna)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Samordningsförbundet finansierar projektledaretjänst under 2012. Fö ordinarie finansiering.
Syfte
Att använda platserna till att utföra arbetsförmågebedömningar åt arbetsförmedlingen och
ordna sysselsättningsplatser åt personer som uppbär försörjningsstöd. I förlängningen är
tanken att personer som deltagit i verksamheten ska bli mer gångbara på den reguljära
arbetsmarknaden
Mål
- att ha klarlägga arbetsförmågan i samtliga fall på personer som kommer från
arbetsförmedlingen.
- att ha tagit ett steg närmare arbetsmarknaden.
- att 20% av deltagarna kommer vidare till arbete eller studier.
Målgrupp
Personer i förvärvsaktiv ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden. Grundkravet är att man
är arbetslös och har sin försörjning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller
Socialförvaltningen
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Hans Carlsson
Enhetschef
Tel: 0583-81188
E-post: hans.carlsson@askersund.se
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42. Arbetsmarknadsenhet i Hallsberg
Sammanfattning
Arbetsträning i olika aktiviteter: Caféer, snickeri, service och reparationslag, paketering och
montering.
Huvudman/Utförare
Kommunen i Hallsberg
Ort
Hallsberg (Tar emot personer från Hallsberg, Laxå, Askersund, Kumla)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Hallsberg kommun
Mål/Syfte
Personer ska bli redo för arbetsmarknaden
Målgrupp
Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men i grunden alla som är arbetslösa.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Per Anders Thor
Tel:0582-685175
peranders.thor@hallsberg.se
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43. På Spåret igen
Sammanfattning
För personer i förvärvsaktiv ålder som har behov av ett samlat stöd. Att pröva, stärka och
motivera deltagaren inför vidare arbetslivsinriktade insatser och därmed verka för en
snabbare återgång till arbetslivet.
Huvudman/ Utförare
Hallsbergs kommun
Ort
Hallsberg (Tar emot deltagare från Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå)
Pågår t o m
2012-12
Tid i projektet
16 veckor
Finansiering
Samordningsförbundet
Syfte
Att pröva, stärka och motivera deltagaren inför vidare arbetslivsinriktade insatser och
därmed verka för en snabbare återgång till arbetslivet, med minskade kostnader för offentlig
försörjning som följd.
Mål
 50% av deltagare med sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning ska gå vidare i
samverkan mellan FK och AF enligt den nationella handlingsplanens riktlinjer.
 30% av deltagare med försörjningsstöd ska gå vidare till fortsatt arbetslivsinriktad
rehabilitering hos AF under samma förutsättningar och tidsperiod som de personer som
motverkar i handlingssamverkan mellan FK och AF
Målgrupp
Personer som är sjukskrivna eller går på socialförvaltning
Aktualiseras av
Försäkringskassan, socialtjänst, sjukvården
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Piret Askhem
Tel:070-3540100
piret.askhem@forsakringskassan.se
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44. Childrens Upptäckarhuset
Sammanfattning
Arbetsintegrerande socialt företag. Rehabilitering, praktik, sysselsättning, utbildning.
Ett levande vardagsmuseum för barn
Huvudman/Utförare
Childrens upptäckarhuset
Ort
Hallsberg (Hela länet)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Ekonomisk förening
Syfte
Erbjuda en god arbetsplats för personer som annars står långt ifrån arbetsmarknaden
Mål
Arbetslivsrehabilitering
Målgrupp
Personer med olika typer av funktionshinder och/eller långvarig ohälsa
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunen, Samhall
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Örjan Samuelsson
Tel: 019-20 96 30
Mob: 070-754 96 30
orjan.samuelsson@s-activa.se
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45. Arbetsmarknadsenhet Hällefors
Sammanfattning
Arbetsträning/praktik/åtgärdsanställningar i ordinarie verksamheter.
Erbjuder bl.a arbetsuppgifter i serviceteam, stödpersoner i äldreomsorg, vuxen på skolan
Serviceteamet - arbetsträning i olika aktiviteter: trädgårdsskötsel, snöröjning, flytthjälp mm.
Huvudman/Utförare
Kommunens arbetsmarknadsenhet i Hällefors
Ort
Hällefors
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Hällefors kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen
Syfte/Mål
Att stödja den enskilde individen att så snabbt som möjligt komma ut i egenförsörjning.
Målgrupp
Bl.a personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men i grunden alla som är arbetslösa.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen och kommunens
flyktingmottagning.
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Benny Karlsson
Tel: 0591-641 58
benny.karlsson@hellefors.se

52

46. SAMS
Sammanfattning
Riktar sig till invånare i norra länsdelen och projektet ska minska risken för att
långtidssjukskrivna, och unga arbetslösa individer ska hamna i utanförskap, och öka deras
förmåga till egen försörjning genom arbete. Metoden i projektet är samverkan inom och
mellan fyra kommuner, mellan offentlig och privat sektor och social ekonomi,
Huvudman
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Actíva, det finansiella samordningsförbundet
SOFINT, kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan.
Utförare
Stiftelsen Activa
Ort
Norra länsdelen
Pågår t o m
2013-02-28
Tid i projektet
Ej Angivet
Finansiering
Europiska socialfonden
Syfte/Mål
Syftet med projektet är att minska risken för utanförskap för unga arbetslösa och för
långtidssjukskrivna män och kvinnor, och öka deras förmåga till egen försörjning genom
arbete.
Målgrupp
Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden 16-64 år.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Thomas Nordin
Projektledare
Mob:070-754 96 21
thomas.nordin@s-activa.se
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47. Stjärnan
Sammanfattning
Genom projektet erbjuds möjligheter att arbetsträna och praktisera i en arbetssituation som
är anpassad till individens förmåga och där man stegvis kan utvecklas för att på sikt nå den
reguljära arbetsmarkanden. Vidare ska projektet bidra till att underlätta ungas etablering i
arbetslivet.
Huvudman/Utförare
Stiftelsen Activa
Ort
Hällefors
Pågår t o m
2012-01-31
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Europeiska socialfonden
Syfte
Projektet ska bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas
och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnor och mäns möjligheter
att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas.
Mål
Det övergripande målet för projektet är att få tillgång till ett ökat arbetskraftsutbud genom
att utveckla samarbetsformer och stödstrukturer som leder till att deltagarna ska nå arbete
och egen försörjning. Målet är också att utveckla entreprenörskapet i Companiet för att
utveckla alternativa arbets- och sysselsättningsmöjligheter för dem som inte når
arbetsmarknaden.
Målgrupp
Målgruppen är personer 16-54 år som finns i kommunen:
långtidssjukskrivna, arbetslösa ungdomar, arbetslösa, personer som uppbär försörjningsstöd,
utrikesfödda och funktionshindrade.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Ulla Berg
Tel: 019-20 96 09
Mob:070-754 96 09
ulla.berg@s-activa.se
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48. Aktivitetskällan
Sammanfattning
Arbetsintegrerande socialt företag. Rehabilitering, arbetsträning, praktik, Caféer, bageri,
hushållstjänster, produktion
Huvudman
Aktivitetskällan
Ort
Nora, Lindesberg, hällefors
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Ekonomisk förening
Syfte
Arbetslivsrehabilitering
Mål
Att skapa arbete åt långtidssjuka och människor som inte kan få annat arbete
Målgrupp
Långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa
Aktualiseras av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Ulla Karlsson
070-5883833
aktivitetskallan@telia.com
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49. Companiet Hällefors–Grythyttan
Sammanfattning
Arbetsintegrerande socialt företag. Arbetsträning/rehabilitering. Second hand, syateljé,
enklare möbelrenovering, Legoarbete, kursverksamhet av olika slag.
Huvudman/utförare
Companiet Hällefors-Grythyttan
Ort
Hällefors
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Ekonomisk förening
Syfte/ Mål
Att bedriva rehabiliteringsverksamhet och skapa en vilja för personerna att komma vidare ut
i arbetslivet
Målgrupp
Arbetslösa och långtidssjukskrivna
Aktualiseras av:
Arbetsförmedlingen, Kommun och Försäkringskassan
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Anneth Gustafson
Tel: 0591-513 00
anneth.gustafson@companiet.eu
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50. Arbetsmarknadsenhet i Nora
Sammanfattning
Arbetsträning, socialträning, arbetsförmågebedömning genom SAMS. Diverse praktiska
sysslor, både i verkstad och utomhus. Praktik i kommunala och privata verksamheter. Café.
Coachning. Individuella och gruppaktiviteter.
Huvudman/utförare
Vuxenlärandeenheten, Nora kommun
Ort
Nora (Huvudsak Nora)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Ordinarie finansiering
Syfte/Mål
Enligt uppdrag. Oftast stegförflyttning och/eller egen försörjning.
Målgrupp
Normalt sett personer som inte har en egen försörjning.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen, Kommunen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Claes Dyst
Tel: 0587-811 14
claes.dyst@nora.se
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51. Rosengården
Sammanfattning
Ett arbetsintegrerande socialt företag. En besöksträdgård med presentbutik, trädgårdscafe
och plantskola. Sticklingsföröka rosor, frösådd av Perenner. Erbjuder anställningar,
arbetsträning, praktik, projektanställning och sysselsättning.
Huvudman/Utförare
Rosengården
Ort
Nora (hela länet)
Pågår t o m
Pågående verksamhet
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Enskild Firma
Syfte/Mål
Att hjälpa människor som hamnat utanför att komma tillbaka till arbetslivet
(arbetslivsinriktad rehabilitering) genom att erbjuda sysselsättning i en miljö med växter och
trädgård som är läkande för individen.
Målgrupp
Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Aktualiserad
Arbetsförmedlingen, Nora kommun.
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Anette Mallalieu
Tel:0587-12956
Anette Mallalieu@tele2.se
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52. Arbetsmarknadsenhet Ljusnarsberg
Sammanfattning
Arbetsträning/praktik/åtgärdsanställningar i ordinarie verksamheter.
Servicegruppen: sätta upp gardiner, byta glödlampor, lysrör och hänga upp tavlor mm.
trädgårdsskötsel, snöröjning, flytthjälp mm.
Bygg-gruppen snickeri och mindre byggnadsunderhåll
IT-gruppen IT-stöd med inriktning på media, hemsidor. Digital kartläggning och
dokumentering
Vissa kortare perioder inom kommunens ordinarie verksamhet
Huvudman/utförare
Ljusnarsbergs kommuns arbetsmarknadsenhet
Ort
Ljusnarsberg
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Ordinarie finansiering samt finansiering från lokala samverkansprojekt och EU.
Syfte
Att personerna ska utveckla sin arbetsförmåga så att de klarar arbetslivets basala krav.
Möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter för att hitta något som passar.
Mål
Att personerna ska kunna försörja sig själva på den reguljära arbetsmarknaden.
Rehabilitering av människor som hamnat utanför arbetsmarknaden på grund av sjukdom.
Målgrupp
För personer som står långt från arbetsmarknaden
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Per Erik Lindberg
Tel:0580- 80635
Mob: 070- 603 05 97
Per-erik.lindberg@ljusnarsberg.se
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53. Byggeriet
Sammanfattning
Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Försäkringskassan,
Ljusnarsbergs kommun och Bredsjö kulturkooperativ. Byggeriet har på uppdrag av EUprojektet SAMS skapat en mötesplats för människor som hamnat utanför systemet av olika
anledningar. Projektet driver en second hand och re-design butik och man arbetar f.n. med
att ställa iordning Byggeriet - snickeri, måleri.
Som en del av projektet finns en ideell förening ”Navet Koppaberg” där man investerar
pengar från secondhand butiken för att i framtiden kunna starta ett socialt kooperativ.
Huvudman/
Projektet sams
Utförare
Bredsjö Kulturkooperativet och kommunen
Ort
Ljusnarsbergs kommun
Pågår t o m
2013-12-31
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Eu-projekt inkl. samarbetspartners
Syfte/Mål
Att deltagarna utvecklar sin egen kreativitet tillsammans med andra och växer som
människor. Personerna ska närma sig arbetsmarknaden utifrån sina egna förutsättningar.
Målgrupp
Människor som av olika anledningar riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap från
samhället utan möjlighet att nå arbete och egen försörjning.
Aktualiseras av
Samarbetspartnerna
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Karin Säll
Tel:0722-157400
karin.sall@ljusnarsberg.se
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54. Bergskraft Bergslagen Service AB
Sammanfattning
Arbetsintegrerande socialt företag.
På uppdrag, scannar de, bildbearbetar och registrerar gammalt material som har med
gruvnäringen att göra i hela Bergslagen. Även andra arbetsuppgifter som rumsuthyrning,
kapa gatsten m.m.
Huvudman/Utförare
Bergskraft Bergslagens Service AB
Ort
Ljusnarsberg (Tar emot personer från hela länet)!
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Aktiebolag
Syfte/Mål
Erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering. Stödja individen på alla möjliga sätt så att den i ett
längre perspektiv ska kunna få en egen försörjning.
Målgrupp
Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden av olika anledningar
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Gunilla Pöchhacker
Tel: 0580-805 14
Mob: 070-57 10 892
gunilla@bergskraft.se
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55. Projekt Bergskraft 11-13
Sammanfattning
Ett Eu-projekt som ger arbetslösa sysselsättningar. Man scannar, bildbearbetar och
registrerar gammalt material som har med gruvnäringen att göra i hela Bergslagen.
Huvudman
Ljusnarsberg Kommun
Utförare
Bergskraft Bergslagens Service AB
Ort
Ljusnarsberg (Tar emot personer från länet) inkl. Fagersta och Grängesberg
Pågår t o m
2013-12-31
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Eu regionala fonden
Syfte/Mål
Ge människor som är arbetslösa sysselsättningar
Målgrupp
Alla arbetslösa inkl personer som står långt ifrån arbetsmarknaden av olika anledningar
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Gunilla Pöchhacker
Tel: 0580-805 14
Mob: 070-57 10 892
gunilla@bergskraft.se
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56. Arbetsmarknadsenhet Lindesberg
Sammanfattning
Erbjuder åtgärder som sysselsättning, motivationsskapande samtal, vägledning,
arbetslivskontakter, korta kurser, kompetenshöjande insatser och praktik med stöd av
individuella planer. Vare sig personen kommer via Arbetsförmedlingen, från kommunens
försörjningsstöd eller annat håll så har AME en ”verktygslåda” med insatser som anpassas
efter individens behov. Vissa aktiviteter ligger under Individ och Familjeomsorgen som t.ex.
daglig verksamhet, men räknas som en del i AME:s verktygslåda.
Huvudman/Utförare
Kommunens arbetsmarknadsenhet i Lindesberg
Ort
Lindesberg
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Lindesberg kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen
Syfte/Mål
Att stödja den enskilde individen att så snabbt som möjligt komma ut i egenförsörjning.
Målgrupp
Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men i grunden alla som är arbetslösa.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen och kommunens
flyktingmottagning.
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Bengt Storbacka
Tel: 0581-816 11
bengt.storbacka@lindesberg.se
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57. Arbetsförmedlingen – Arbetsmarknadsområde Karlskoga
Sammanfattning
Utgår från individens behov. Kartläggning, samtal o.s.v. via AF rehab för lämplig åtgärd
Erbjuder bl.a arbetsträning, förberedande utbildning och praktik i olika verksamheter
Huvudman/Utförare
Arbetsförmedlingen
Ort
Karlskoga (Degefors)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Ordinarie finansiering
Syfte/Mål
Att genom arbetslivsinriktad rehabilitering utreda möjlig arbetsförmåga
Mål
Att kunna gå ut i arbete och få en egen försörjning
Målgrupp
B.l.a. personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
Aktualiseras av
Försäkringskassan, Försörjningsstöd, gymnasiet, eget initiativ, gymnasiet, vårdcentral
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Eva Eriksson
010-4862876
eva.m.eriksson@arbetsformedlingen.se
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58. Arbetsmarknadsenhet i Karlskoga
Sammanfattning
Arbetsmarknadsenheten (AME) har personer i praktik och sysselsättningsplatser. Arbetslag
som klipper gräs åt pensionärer, röjer cykel- och motionsleder, gallrar, håller rent och
sysslar med annan naturvård. Driver Café Ekeby tillsammans med Komvux. Delaktiga i
bemanningen av Fixarservice, Handlarna, Kontakten och Ledsagarservice, tvätten på Gröna
Huset, som alla är delar av kommunens verksamhet.
Huvudman/Utförare
Kommunens arbetsmarknadsenhet i Karlskoga
Ort
Karlskoga (Degefors)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Karlskoga kommun
Syfte/Mål
Att stödja den enskilde individen att så snabbt som möjligt komma ut i egenförsörjning.
Målgrupp
Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men i grunden alla som är arbetslösa.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Eric Andersson
0586-61208
eric.andersson@karlskoga.se
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59. OSA - en del i AME Karlskoga
Sammanfattning
En trappstegsmodell för att hjälpa personer med socialmedicinskt handikapp tillbaka till
arbetsmarknaden
Huvudman/ Utförare
Kommunens arbetsmarknadsenhet i Karlskoga
Ort
Karlskoga (Degefors)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Karlskoga kommun
Syfte
Arbetslivsinriktad rehabilitering. Att gå från arbetslöshet tillbaka till anställning
Mål
Få och behålla ett arbete.
Målgrupp
Personer mellan 20 – 65 år med socialmedicinskt handikapp (funktionshinderskod)
Aktualiseras av
Socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, frivården
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Johnny Bergman
0586-61978
johny.bergman@karlskoga.se
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60. Jobbcentrum
Sammanfattning
Deltagarna kan vara personer som är placerade för arbetsprövning, arbetsträning,
jobbsökaraktiviteter eller kortare utredningsuppdrag med individuell coachning. Möjligheter
till att prova på olika aktiviteter, trä, metall, textil, kök, data, montering, plockning m.m.
Huvudman/Utförare
Arbetsmarknadsenheten i Karlskoga
Ort
Karlskoga (Degefors)
Pågår t o m
2012-12-31
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Finsam
Syfte/Mål
Minst 40 % ska, efter genomgången jobbcoachning, få en anställning, börja studera eller
hitta annan egenförsörjning. Minst 80 % ska uppleva att jobbcoachningen har inneburit en
positiv förändring för dem själva.
Målgrupp
Personer med arbetshinder och oklar arbetsförmåga och som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Vid prioritering av platser ska yngre ges företräde.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen, Landstinget (psykiatrin).
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Eric Andersson
0586-61208
eric.andersson@karlskoga.se
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61. Föreningen Funkis
Sammanfattning
Arbetsintegrerande socialt företag som drivs i form av ideell förening. Föreningen består av
två delar.
1. En medlemsklubb med arbetsinriktad daglig sysselsättning - legoarbeten, flytthjälp, div.
arbeten i egna lokalen. Bygger på egen frivillighet.
2. Arbetslivsinriktad rehabilitering. Personer som anställs med hjälp av stöd från
arbetsförmedlingen. Föreningen erbjuder även andra typer av praktikplatser och genomför
även arbetsprövningar åt olika aktörer.
Huvudman/utförare
Föreningen Funkis
Ort
Karlskoga (Degerfors)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Stöd från arbetsförmedlingen genom exempelvis lönebidrag, Kommun och ideellt
( Föreningen Funkis).
Syfte/Mål
Föreningen ska verka för att personer som av olika anledningar står utanför
arbetsmarknaden får en meningsfull sysselsättning och arbete. Föreningen skall också verka
för att personer som har viljan att återgå till den reguljära arbetsmarknaden ges
förutsättningar och möjlighet till detta.
Målgrupp
För personer som står långt från arbetsmarknaden med en psykisk sårbarhet
Aktualiseras av
Psykiatrin, arbetsförmedlingen, kommunen, företag, frivillig basis.
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Nils Varg
0586-62259
0737-655222
nils.varg@karlskoga.se
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62. Mötesplatsen Prisma
Sammanfattning
Arbetsintegrerande socialt företag. Restaurang, café och syateljé.
Huvudman/Utförare
Mötesplatsen Prisma
Ort
Karlskoga (tar emot personer från Degerfors)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Ekonomisk förening
Syfte/Mål
Prisma verkar för att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet genom rehabilitering,
arbetsträning och praktisk handledning.
Mål
Hjälpa människor tillbaka till anställning
Målgrupp
Personer som står långt ifrån arbetsmarknad
Aktualiseras av:
Finsam, Arbetsförmedling, stiftelsen Activa samt Gymnasiet.
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Majvor Bergh
Tel: 0586-315 90
Mob: 070-683 15 90
majvor@prisma-kga.se
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63. Zoom
Sammanfattning
Arbetsintegrerande socialt företag. Erbjuder arbetsträning, arbetsprövning och utvärdering
av arbetsförmåga, coachning och arbetsplatsanskaffning.
Huvudman/utförare
Zoom
Ort
Karlskoga (Hela länet)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Aktiebolag
Syfte/Mål
Att hjälpa människor som har hamnat utanför arbetsmarknaden att hitta fram till egen
försörjning genom anställning eller eget företagande.
Målgrupp
Människor som står långt ifrån arbetsmarknaden med olika typer av funktionshinder.
Aktualiseras av
Arbetsförmedling
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Marianne Eklund
Tel:0586-58 090
Mob: 070-29 98 794
marianne.eklund@zoomab.se
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64. Arbetslivsinriktad praktik
Sammanfattning
Är platser som samordningsförbundet sluter avtal kring och därmed betalar för i syfte att
säkra platser för enskilda som har behov av arbetslivsinriktad praktik för att närma sig den
öppna arbetsmarknaden.
Huvudman/Utförare
Mötesplatsen Prisma
Ort
Karlskoga (Degefors)
Pågår t o m
2012-12-31
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Finsam
Syfte/Mål
Arbetslivsinriktad praktik med mål att individen ska få en egen försörjning
Målgrupp
Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och inte har rätt till handledarersättning från
arbetsförmedling
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen, Landstinget (psykiatrin).
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Majvor Bergh
Tel: 0586-315 90
Mob: 070-683 15 90
majvor@prisma-kga.se
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65. Göra Skillnad
Sammanfattning
Projektet ordnar anställning via praktik och man skapar en handlingsplan till individerna.
Man erbjuder stöd och hjälp för individen i form av coachning och arbetspraktik.
Projektet ska göra skillnad både för personen och organisationen genom att utveckla och
implementera nya arbetssätt.
Huvudman/Utförare
Karlskoga kommun
Ort
Karlskoga (Degefors)
Pågår t o m
2014-06-30
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
ESF-Projekt
Syfte/Mål
Att personen ska komma närmare ett arbete, få egen försörjning eller annan långsiktig
lösning utan att behöva få ekonomiskt bistånd.
Målgrupp
Personer med försörjningsstöd under 55 år.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Elisabeth Sederborn
0586-611 80
elisabeth.sederborn@karlskoga.se
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66. Arbetsmarknadsenhet i Degerfors
Sammanfattning
Arbetsträning/praktik/vägledning i ordinarie verksamheter.
Fältjänst – skogslag som sköter naturarenor
Kvarnberg – snickeri, gräsklippning, snöröjning
Huvudman/Utförare
Kommunens arbetsmarknadsenhet i Degerfors
Ort
Degerfors (Karlskoga)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Degerfors kommun
Syfte/Mål
Att stödja den enskilde individen att så snabbt som möjligt komma ut i egenförsörjning.
Målgrupp
Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men i grunden alla som är arbetslösa.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Jonas Backman
Tel:0586-48438
jonas.backman@degerfors.se
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67. Redo för arbete
Sammanfattning
Arbetsprövning- och träning, skriva CV och söka jobb, självstärkande samtal individuellt
och i grupp utifrån ett Empowerment tänk, social färdighetsträning utifrån ”Botkyrkamodellen”, studiebesök, föreläsningar kring olika ämnen m.m.
Huvudman/Utförare
Arbetsmarknadsenheten i Degerfors
Ort
Degerfors
Pågår t o m
2012-12-31
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Finsam
Syfte/Mål
70 % av individerna ska gå vidare till en varaktig sysselsättning med eller utan bidrag.
Målgrupp
Funktionshindrade. Personer med sjuk- eller aktivitetsersättning/försörjningsstöd
Ungdomar (bl.a. ensamkommande flyktingbarn). Andra personer som står långt från
arbetsmarknaden
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen, Landstinget (psykiatrin).
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Jonas Backman
Tel:0586-48438
jonas.backman@degerfors.se
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68. Kulturarvslyftet
Sammanfattning
En utvecklingsanställning inom kulturarvsområdet under 2012-2014.
Syftet med Kulturarvslyftet är att erbjuda personer som står långt från arbetsmarknaden ett
meningsfullt och utvecklande arbete samt att vårda, inventera och digitalisera kulturarvet
och kulturmiljön. (1 projektet klart i februari)
Huvudman
Riksantikvarieämbetet
Utförare
Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att administrera satsningen och välja ut vilka projekt
som ska genomföras.
Ort
Länet
Pågår t o m
2014-12-31
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Riksantikvarieämbetet -handledare och omkostnader.
Arbetsförmedlingen – lönestödet för de som anställs
Syfte/Mål
Ge ett meningsfullt arbete till personer med nedsatt arbetsförmåga p.g.a
funktionsnedsättning samt att utveckla deras arbetsförmåga.
Målgrupp
Personer som lämnat sjukförsäkringen och deltagit i arbetsförmedlingens
arbetslivsintroduktion och som står långt ifrån arbetsmarknaden med funktionsnedsättning.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Marianne Lundberg
Riksantikvarieämbetet, Projektledare
08-5191 8000.
Margareta Löwenborg,
Arbetsförmedlingen, Stockholm
010-486 66 82
margareta.lowenborg@arbetsformedlingen.se
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69. RESA projektet
Sammanfattning
RESA-projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan där
målsättningen är att ge fler personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk
funktionsnedsättning rehabilitering, sysselsättning och arbete.
Huvudman
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
Utförare
Arbetsförmedlingen
Ort
(Hela länet)
Pågår t o m
2014
Tid i projektet
Max 1år.
Finansiering
Arbetsförmedlingen, aktivitetsstöd, Försäkringskassan, rehabiliteringsersättning
Syfte
Erbjuda en arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykiskt funktionshinder
Mål
Målet med projektet är att fler ska kunna försörja sig genom eget arbete, och att de som har
svårt att delta på den reguljära arbetsmarknaden ska få en meningsfull sysselsättning.
Målgrupp
Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan avgör om en person ska erbjudas
arbetslivsinriktad rehabilitering inom Resaprojektet. För att en person ska kunna delta ska
han eller hon:
 ha en dokumenterad psykisk funktionsnedsättning.
 ha rätt till sjukpenning, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning, sjukersättning,
aktivitetsstöd, a-kassa eller försörjningsstöd
 vara arbetslös eller har uttömt rehabiliterings möjligheterna hos sin arbetsgivare
 ha förutsättningar för att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering, men behöva extra stöd
klara daglig sysselsättning
 inte ha något pågående missbruk
Aktualiserad
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, (Kommunen och psykiatri kan föreslå)
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Ingmarie Ottosson
Projektledare
010-486 82 93
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70. På väg
Sammanfattning
Ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Karlskoga Folkhögskola. Syftet är att
få pröva sin arbetsförmåga, stärka sig själv och få motivation att gå vidare till arbetslivet.
Träningsplatser erbjuds inom Vaktmästeri, Städ, Matsal och kök, Cafeteria, Bibliotek,
Konferensvärd, Reception. Under träningstiden erbjuds gemensamma aktiviteter vid några
tillfällen som omvärldskunskap, Informationsträffar, Friskvård, Skapande och
kulturarrangemang
Huvudman/Utförare
Karlskoga folkhögskola
Ort
Karlskoga (Degefors)
Pågår t o m
2012-12-31
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Arbetsförmedling
Syfte/Mål
Syftet är att få pröva sin arbetsförmåga, stärka sig själv och få motivation att gå vidare till
arbetslivet.
Målgrupp
Företrädesvis personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
Aktualiserad
Arbetsförmedlingen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Kristina Boren
Tel: 0586-64 600
Mob: 0706-99 05 87
Kristina.boren.kga@folkbildning.net
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71. Utvecklingsanställning på Samhall
Sammanfattning
En utvecklingsanställning inom samhall 2012-2014. Startar igång i mars.
Huvudman
Samhall
Utförare
Samhall
Ort
Länet
Pågår t o m
2014-12-31
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Samhall -handledare och omkostnader.
Arbetsförmedlingen – lönestödet för de som anställs
Syfte/Mål
Ge ett meningsfullt arbete till personer med nedsatt arbetsförmåga p.g.a
funktionsnedsättning samt att utveckla deras arbetsförmåga.
Målgrupp
Personer som lämnat sjukförsäkringen och deltagit i arbetsförmedlingens
arbetslivsintroduktion och som står långt ifrån arbetsmarknaden med funktionsnedsättning.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Margareta Löwenborg, Stockholm
010-486 66 82
margareta.lowenborg@arbetsformedlingen.se
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72. Rehabiliteringstjänster Motiverande, bearbetande och
aktiverande insatser
Sammanfattning
Tjänsten innehåller insatser med följande målsättning: att utveckla en motivation för en
aktiv rehabilitering och stimulera det egna ansvarstagandet och initiativet i planering och
orientering mot arbete, att främja aktivitet och upplevelse av ökad delaktighet i arbetsfrågan
etc.
Huvudman
Arbetsförmedlingen
Utförare
AcadeMedia (Kan vara andra aktörer i övriga kommuner)
Ort
Örebro (Hela länet)
Pågår t o m
2012-05-27
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Arbetsförmedlingen
Syfte
Att deltagaren efter en längre tids frånvaro från arbetsmarknaden får förnyad orientering om
arbetslivets allmänna villkor och krav, får kontakter och nätverk mot arbetslivet, får struktur
i sin vardag etc.
Mål
Främja aktivitet och ökad delaktighet i arbetsfrågan, bryta invanda mönster och
föreställningar, utveckla individens arbetsförmåga
Målgrupp
Deltagare i rehabiliteringssamverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Arbetssökande där ersättning från sjukförsäkringen upphör och som har behov av
förberedande insatser vid Af. Arbetssökande med funktionshinder.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Ingela Frantzen
010-486 54 94
ingela.frantzen@arbetsformedlingen.se
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73. Rehabiliteringstjänster Vägledning, arbetspraktik/-prövning
och coachande stöd
Sammanfattning
Tjänsten innehåller insatser med målsättningen att deltagaren; identifierar och återfår
arbetsförmågan och vanan att arbeta, utvecklar basfärdigheter inför arbete eller utbildning
,utifrån sina förutsättningar finner en realistisk hållning mot arbetslivet samt erbjuds
möjlighet till arbetspraktik.
Huvudman
Arbetsförmedlingen
Utförare
Arbetslivsresurs och AcadeMedia (Kan vara andra aktörer i övriga kommuner)
Ort
Örebro (Hela länet)
Pågår t o m
2012-05-27
Tid i projektet
Rikttiden är 3 mån, men kan förlängas vid behov, maximalt upp till 6 mån.
Finansiering
Arbetsförmedlingen
Syfte
Syftet med tjänsten är att underlätta återgång till arbete och har sina utgångspunkter i
deltagarens individuella behov och arbetsmarknadens förutsättningar och krav.
Mål
Främja aktivitet och ökad delaktighet i arbetsfrågan, bryta invanda mönster och
föreställningar, utveckla individens arbetsförmåga.
Målgrupp
Deltagare i rehabiliteringssamverkan mellan arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Arbetssökande där ersättning från sjukförsäkringen upphör och som har behov av
förberedande insatser vid af. Arbetssökande med funktionshinder.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Margareta Löwenborg
010-486 66 82
margareta.lowenborg@arbetsformedlingen.se
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74. Sysselsättningsplatser med rehabinslag inom bef. verksamhet
hos företag/föreningar.
Sammanfattning
Deltagaren startar i en befintlig verksamhet i ett företag eller förening där arbetsuppgifterna
anpassas efter deltagarens individuella förutsättningar och där deltagaren successivt mer
aktivt deltar i verksamheten.
Huvudman
Arbetsförmedlingen
Utförare
Work for you i Sverige AB, (Kan vara andra aktörer i övriga kommuner)
Ort
Örebro (Hela länet)
Pågår t o m
2012-05-27
Tid i projektet
Rikttiden är 3 mån, men kan förlängas vid behov, maximalt upp till ett år
Finansiering
Arbetsförmedlingen
Syfte/Mål
Främja aktivitet och ökad delaktighet i arbetsfrågan, bryta invanda mönster och
föreställningar, utveckla individens arbetsförmåga.
Målgrupp
Deltagare i rehabiliteringssamverkan mellan arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Arbetssökande där ersättning från sjukförsäkringen upphör och som har behov av
förberedande insatser vid af. Arbetssökande med funktionshinder.
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Margareta Löwenborg
010-486 66 82
margareta.lowenborg@arbetsformedlingen.se
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75. Utredningsplatser för bedömning av arbetsförmåga Örebro
Sammanfattning
Bedömning av arbetsförmåga
Huvudman
Arbetsförmedlingen
Utförare
IRIS HADAR, (Kan vara andra aktörer i övriga kommuner)
Ort
Örebro (Hela länet)
Pågår t o m
2011-12-31
Tid i projektet
3-5 veckor
Finansiering
Arbetsförmedlingen
Syfte/Mål
Målet är att genom en samlad bedömning finna den arbetssökandes resurser och möjligheter
i relation till arbetsuppgift och miljö och i så hög grad som möjligt eliminera ev. hinder i
syfte att klargöra under vilka förutsättningar den arbetssökande kan uppnå optimal
arbetsförmåga i ett framtida arbete.
Målgrupp
Funktionshindrade
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Bibi Lang
010-486 59 57
bibi.lang@arbetsformedlingen.se
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76. Förstärkt arbetsträning och även fördjupad bedömning
Sammanfattning
Förstärkt arbetsträning och fördjupad bedömning av arbetsförmågan
Huvudman
Arbetsförmedlingen
Utförare
Samhall
Ort
Örebro (Hela länet)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
6 månader.
Finansiering
Merkostnadsersättning arbetsförmedlingen
Syfte/Mål
Att klargöra arbetsförmågan
Målgrupp
Personer med funktionsnedsättning, fördjupad bedömning
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Maria Axelsson
08-533 41 100
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77. Förstärkt arbetsträning
Sammanfattning
En insats inom programmet jobb och utvecklingsgarantin. Förstärkt arbetsträning med
extern anordnare.
Huvudman
Arbetsförmedlingen
Utförare
Olika anordnare som arbetsförmedlingen tecknar överenskommelse med inom ramen för
jobb och utvecklingsgarantin
Ort
Örebro (Hela länet)
Pågår t o m
Ordinarie verksamhet
Tid i projektet
Ej angivet
Finansiering
Merkostnadsersättning arbetsförmedlingen
Syfte/Mål
Utredande och arbetsförberedande insats
Målgrupp
Sökande med behov av arbetsförmågebedömning, butik/bilrekond mm
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Arbetsförmedlingen
Kicki Selander
010-486 79 85
christina.selander@arbetsformedlingen.se
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78. Step In
Sammanfattning
Förstärkt arbetsträning med fokus på att öka individens insikt om sina personliga
egenskaper och resurser.
Huvudman
Arbetsförmedlingen
Utförare
Örebro Folkhögskola
Ort
Örebro (Hela länet)
Pågår t o m
Ej angivet
Tid i projektet
3-6 månader med möjlighet till förlängning
Finansiering
Arbetsförmedlingen
Syfte
Stärka, lyfta och motivera individen. Förstärkt arbetsträning; fokus på att öka individens
insikt om sina personliga egenskaper och resurser. Det ingår både teori och praktik som en
förberedelse inför arbete eller studier. Personlig jobbcoachning leder deltagaren vidare mot
jobb eller utbildning.
Mål
Deltagaren ska gå vidare till arbete eller studier
Målgrupp
Deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin
Aktualiseras av
Arbetsförmedlingen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Fredrik Häggström
019-20 89 78
fredrik.haggstrom@orebrofolkhogskola
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79. Rehabtjänster
Sammanfattning
Rehabiliteringstjänsterna är förberedande insatser med syfte att utveckla arbetsförmåga,
vilja och förutsättningar att klara mer idag än igår. Denna tjänst är en utvecklande (inte
utredande tjänst )
Huvudman
Arbetsförmedlingen
Utförare
Amo Örebro -Personalstrategerna, Arbetslivsresurs
Amo Karlskoga - Personalstrategerna och Work for you
Ort
Arbetsmarknadsområde Örebro och Karlskoga
Pågår t o m
2013-11-30
Tid i projektet
Individuellt
Finansiering
Arbetsförmedling
Syfte/Mål
Att utveckla arbetsförmåga, vilja och förutsättningar att klara mer idag än igår
Målgrupp
Deltagare i rehabiliteringssamverkan mellan arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Gemensamt är att personerna har någon form av funktionsnedsättning/ohälsa som kan
påverka förmågan att arbeta.
Aktualiserad
Arbetsförmedlingen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Arbetsförmedlingen
0771-60 00 00
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Jobbpunkt väst (Klart i mars om det blir fortsättning)
Sammanfattning
Ett projekt mellan ÖBO, AF, Örebro kommun/försörjningsstöd. Erbjuder
4 veckors schemalagd grundutbildning därefter 8 veckors jobbsök med eget schema.
Sätta upp livsmål. Under tolv intensiva veckor får alla deltagare de verktyg som behövs för
att söka jobb, få jobb och inte minst behålla jobbet.
Huvudman/Utförare
ÖBO
Ort
Örebro
Pågår t o m
?
Tid i projektet
16 veckor i snitt.
Finansiering
ESF
Syfte
Att deltagarna får ett arbete att gå till.
Mål
70% skulle i arbete, studie eller komma närmare arbetsmarknaden
Målgrupp
Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
Aktualiserad
AF, Socialförvaltningen
Kontaktperson, namn, telefon och e-post
Elmar Jehle
0707-194414
elmar.jehle@obo.se
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