Bilaga 2 - Redovisning av befintlig verksamhet
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen i Malung-Sälen har ett resa-till-kontor.
Det samverkansarbete som redan idag bedrivs och Arbetsförmedlingen är inkluderad i består av
samarbete i EDI (En dörr in), med Försäkringskassan, LSS, Socialförvaltningen, FINSAM,
Arbetsmarknadsenheten Malung-Sälen kommun, Vårdcentralen Malung och Sälen.
Samverkan sker även genom trepartsmöten mellan kommun och Arbetsförmedlingen vid behov.
Befintlig verksamhet på Arbetsförmedlingen inkluderar också arbete med fokus på
arbetsgivarkontakter, riktade insatser från sina specialistteam för att stötta unga med
funktionsnedsättning och eventuell anpassning samt samarbete med Lärcentrum, särskolegymnasier
och sociala företag.

Malung-Sälen Kommun
Arbetsmarknadsenheten (AME) i Malung-Sälen kommun består huvudsakligen av 3 verksamheter.
Mosjön, arbetsträning och produktion. Huvudsaklig verksamhet är legoarbeten, hemmafix/hushållsnära tjänster och produktion i trä och metall.
Komhall, med en träningsbutik med försäljning. En arbetsstation innehåller städredskap som en
yrkesintroduktion till lokalvård. Deltagarna inom Komhall utför även enklare vaktmästerisysslor i
lokalerna, och under sommarhalvåret sköter deltagarna om delar av utemiljön kring fastigheten.
AME samordnare (Unga, extratjänster, bidragsanställda). Jobbarmed personlighetsutveckling och
anpassning/matchning mot arbetsmarknaden. Huvudsaklig målgrupp är unga 18-24 år. Även finns en
samverkansroll där alla bidragsanställda i organisationen flödas genom AME. Alla extra tjänster
beslutas och följs upp av samordnare inom AME.
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) – är förlagt som verksamhet under AME Unga som ansvar för
statistik och uppföljnings möten med gymnasieskolan 1 gång / mån.
Annan verksamhet inom kommunen innefattar även LSS-verksamhet, socialpsykiatri, samverkan i
FINSAM, EDI ”En dörr in” 2 möten i mån. (Af, FK, landsting, socialtjänst, habiliteringen Mora och
AME) ett samarbete finns även mellan flera ideella föreningar/sociala företag och Malung-Sälens
kommun.
Sommarjobbssatsning
Sommarjobb erbjuds de elever/ungdomar den sommaren som de är mellan åk. 1 på gymnasiet. Alla
som söker erbjuds två veckor jobb. 1 av dagarna är en avlönad arbetsdag med endast
samhällsinformation och vad man behöver för sin introduktion på arbetsmarknaden.
Vuxenskolan/Lärcentrum – utöver standardkurser för vuxenskolan finns specialutbildningar mot
sågverksindustrin (platser bl.a. på Fiskarheden och Rågsveden) och utbildning i lift teknik, bl.a. med
anledning av Sälen och besöksnäringen där.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) – Ansvariga för ekonomiskt bistånd i kommunen. Kan vid behov
skriva remittering till andra verksamheter inom kommunen. Mest vanligt förekommande till
verksamheterna under AME.

Vansbro Kommun
Kommunala aktivitetsansvaret- KAA
Vi har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för våra folkbokförda ungdomar som är under 20 år och
inte går eller har gått klart gymnasiet, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.
En dörr in- EDI
En dörr in riktar sig till dig som är mellan 16 och 64 år och som behöver samordnat stöd från flera
myndigheter för att komma närmare egen försörjning. Tanken är att du ska slippa rundgång hos flera
myndigheter och istället få rätt stöd av rätt aktör.
I En dörr in samarbetar myndigheterna för att slussa dig vidare till rätt stödinsats i samhället. Här
finns personal från:


Försäkringskassan



Arbetsförmedlingen



Individ- och familjeomsorgen Vansbro kommun



Aktivitetscentrum Vansbro kommun



Region Dalarna

Aktivitetscentrum
Aktivitetscentrum är en samlad sysselsättningsverksamhet i Vansbro Kommun som rymmer Daglig
verksamhet enl LSS, Daglig sysselsättning enl. SoL och Arbetsmarknadsåtgärder.
I Aktivitetscentrum finns egna verksamheter med arbetsliknande sysslor, växa platser, att välja på för
utveckling, inspiration och motivering mot stegförflyttning och för vissa är målet egen försörjning
eller studier. Aktivitetscentrum driver tex Café Unikum, Secondhand butiken Bumerangen och
Kommunbilstvätten.
Inom Aktivitetscentrum jobbar vi med att hjälpa människor till arbete och sysselsättning, utifrån var
och ens behov. En coach hjälper till att upprätta en plan med individens mål och delmål.
Målet med våra insatser är att de prioriterade grupperna, unga medborgare (16-30 år) med
funktionsvariationer, långtidsarbetslösa och nyanlända ska kunna gå vidare till utbildning, arbete och
egenförsörjning. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Ansvariga för ekonomiskt bistånd i kommunen som kan vid behov remittera till kompetenshöjande
insatser, praktik tex till andra verksamheter inom kommunen, tex Aktivitetscentrum.

Lärcentrum
Lärcentrum som samordnar all utbildning för vuxna. Du kan läsa enstaka kurser eller en hel
utbildning. Det är vad du vill och siktar mot som bestämmer din studieplan. Vår studie- och
yrkesvägledare hjälper dig med att ta fram just din studieplan.
Målen för kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Du ska få
möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens. Inom Lärcentrum Vansbro arbetar vi med
vuxnas lärande, det livslånga lärandet och kompetensutveckling som är till nytta för såväl dig som
individ, som näringslivet och kommunens verksamhet och utveckling.

Lärcentrum erbjuder kommunala utbildningar för vuxna på många olika nivåer:









Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning
SFI, Svenska för invandrare
Yrkesvux
Lärlingsutbildning
Uppdragsutbildning för företag
Särvux
YH-utbilding

