
– en motor i bruksorten

Limac är ett socialt företag i glasbruks-
orten Limmared i Västergötland. För att 
vara en liten ort är företagarandan stor. 
Limac driver en bred verksamhet i sam-
verkan med bland annat Glasets Hus och 
Nätverk Sverige-Lettland. Second hand 
och bilvård är några av arbetsområdena. 

Tranemo kommun som Limmared tillhör 
är en av kommunerna med lägst arbetslöshet 
i hela Sverige. I dagsläget ligger siffran på 4,5 
%. Men just i Limmared ligger likväl Limac, 
ett stort socialt företag med omfattande verk-
samhet, för människor som står långt från 
arbetsmarknaden. Limmared är känt för att ha 
Sveriges äldsta glasbruk. Än idag är Limmared 
den enda plats i världen som tillverkar de 

välkända Absolut-flaskorna. 
Glasets Hus är ett nytt museum och konfe-
rensanläggning som drogs igång förra året. 
Limac är nu en av deras samarbetspartners 
och sköter all lokalvård. De personer som ar-
betar med lokalvård är också delaktiga i Butik 
Återbruket, en gigantisk second hand-butik 
på 900 kvadratmeter.

− Limac har en väldigt bred verksamhet, men 
allt passar ju inte alla. Vi samarbetar med 
Glasets hus och med Nätverket Sverige-Lett-
land genom deras second hand-verksamhet. 
Sedan har vi hemnära tjänster, Verkstan för de 
som får stöd enligt LSS och bilvård, berättar 
José Hernandez som är verksamhetsledare 
sedan två år på Limac. 
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Verkstan ligger i samma lokaler som Butik 
Återbruket. Det senaste året har man utfört 
s.k. legomontering på plats ute i samhället, 
istället för enbart inne i huset. 

− Man blir mer delaktig i samhället om man 
kommer ut och arbetar på plats hos företagen 
på orten. Vi kommer ett steg närmare till att 
kunna bryta stigmatisering i samhället för 
målgruppen, säger José Hernandez.

Vad innebär legomontering? 
− Man monterar ihop mindre delar av något 
större. Vi sätter till exempel ihop kisthandtag. 
Förra året tillverkade vi 80 000 kisthandtag. 
Vi har monterat ihop delar till traktor-rattar 
och lister till fönsterkarmar.

Vad gör ni i bilvården? 
−Vi ansvarar för 40 av kommunens bilar. Vi 
rengör dem invändigt och utvändigt, sköter 
vaxning och byter däck. Nu pågår en upp-
handling för ytterligare 50 kommunbilar. Det 
skulle bli 90 bilar sammanlagt med däcklever-
ans och sådana saker.
José berättar vidare att en anställd medar-
betare, en resursanställd och en handledare 
arbetar på Limacs Bilvård. Alla har gått en 
utbildning innan. För ett tag sen anställde ett 
annat bilvårdsföretag en av Limacs medarbe-
tare.
− Ambitionen med bilvården är att det ska 
vara en kanal utåt. Vi vill att detta ska bli 
ett eget socialt företag. Men innan vi lämnar 

över till de själva vill vi att allt ska vara i sin 
ordning och finansierat. Annars får bilvården 
fortsätta i Limacs regi. 

I samarbete med kommunen, Arbetsför-
medlingen och Socialtjänsten hade Limac 
förra året hela 65 medarbetare i omlopp, 
genom olika anställningsformer och för olika 
tidsperioder. 
− Vi är åtta anställda och har stor omsättning 
på medarbetarna. Förra året var 11 personer 
på Verkstan, 14 personer fick jobb och åtta 
gör nu praktik. I år har vi fokuserat på män-
niskor med psykiska funktionsnedsättningar 
och har fått stöd från Socialstyrelsen, säger 
José.
På Limac finns möjlighet till att få hjälp med 
att söka jobb och få coachande samtal. Vissa 
handledare har tid avsatt specifikt för detta 
och det finns en datasal för jobbsökande. 
Framöver vill man köpa tjänsten för Jobbsök 
externt. 

Ulrika Olsson arbetar på Butik Återbruk 
sedan fyra månader. Hon har en nystartan-
ställning på ett år. 
− Jag trivs jättebra. Fick jag möjligheten att 
vara kvar så skulle jag stanna, säger Ulrika.

Vad gör du?
− Jag jobbar mest med transport, levererar 
och hämtar grejer och är på Butik Återbruk. 
Vi lastar grejer som ska till barnhem och 
skolor i Lettland. Jag åker med lastbilen och 
bär allt mellan himmel och jord. Det är job-
bigt ibland, en gång fick jag en nerv i kläm i 
ryggen. Men det gick över snabbt.

Hur ser du på framtiden?
−Mitt nystartsjobb varar till april. Det är ju 
en form av sysselsättning, tidigare har jag varit 
arbetslös. Nu blev jag placerad här av Arbets-
förmedlingen och socialen.  Än vet jag inte 
exakt vad som händer men Limac är ju till för 
att hjälpa oss att hitta andra arbetsplatser. 
Det finns ju personal som har många kontak-
ter på andra företag i och runtomkring Lim-
mared, säger Ulrika.

Limac erbjuder alla medarbetare och 
anställda att bli medlemmar i kooperativet 
Limac. Intresset har dock inte varit översval-
lande. José Hernandez vet inte riktigt varför.

− Intresset varierar för att bli medlem. De 
flesta vill inte. Men man har ändå något att 
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säga till om. Varje fredag har vi möte. All vinst 
återinvesteras i verksamheten, just nu satsar vi 
mycket på bilvården. 

Vad har ni anställda för bakgrunder? 
− Själv är jag utbildad lärare, någon är kunnig 
inom administration och ekonomi och någon 
är socionom. Vissa av oss har ingen utbildning 
men en stor kompetens.

Vad är den största utmaningen med verk-
samheten?
− Den stora utmaningen är att få alla delar att 
gå ihop, att vara ett bra socialt företag och ha 
god samverkan med alla olika parter. Jag är 
jätteglad för alla anställda och medarbetare, 
men omsättningen på medarbetare är också 
väldigt stor, berättar José. 

Vad är det roligaste med ditt jobb?
−Att få träffa mångfalden av människor, att 
det är högt i tak och att alla får komma till 
tals.

Limac är nya medlemmar i Skoopi men 
startades 2006. Till en början samarbetade 
Limac med Arbetsförmedlingen i Tranemo 
och verksamhet bedrevs i Borås och Lim-
mared. Då avtalet gick ut 2010 flyttades hela 
verksamheten till Limmared.  Idag samar-
betar Limac bland annat med Glasets Hus 
genom föreningen Kultur 1740, Nätverket 
Sverige-Lettland, Larssons Trä, JABO m.fl.

 

Limacs olika avtal

•	 Limmareds kommun bekostar 12 platser 
i form av ett-åriga resursanställningar 
(nystartsjobb). Alla platser är tillsatta 
idag. 

•	 Arbetsförmedlingen, Fas 3 bekostar 
upp till 15 platser. Just nu är tre platser 
tillsatta.

•	 Socialtjänsten och LSS bekostar sex 
heltidsplatser. Utav dessa arbetar vissa på 
halvtid, vissa på heltid. Just nu är det fler 
personer än LSS har gett utrymme för. 

      11 personer arbetar i verkstan. 
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José Hernandez tillsammans med
Slobodan Stoicevic, deltagare (medarbetare)
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