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Arbetsmarknadsenheten (AME)
Enhetens huvudsakliga uppgift är att genom
samordning ge personer som står långt från
arbetsmarknaden förutsättningar att komma
närmare arbete och/eller studier.
Idag har vi på AME en fungerande kedja av insatser
(i samverkan) för att hjälpa människor komma
närmare arbetsmarknaden. Det vi ser saknas är
insatser för de individer som är allra skörast och som
ofta står utanför samhället. En avgörande faktor är
den psykiska ohälsan. Av denna anledning har vi
inlett ett samarbete med Umeå Universitet och även
sökt projektmedel.

Samarbete med Umeå Universitet
Vi har en etablerad samverkan med forskare på
institutionen för socialt arbete samt institutionen för
folkhälsa vid Umeå universitet, där vi arbetar med
metodutveckling och uppföljning av insatser. Dessa
forskare kan även komma att fungera som vår
referensgrupp i projektet som vi sökt medel för.

Ansökan nya projektmedel
AME har sökt nya projektmedel från
länsgemensamma medel Psykisk ohälsa. Syftet med
projektet är att fånga upp människor som behöver
förrehabiliterande insatser för att komma vidare mot
arbete och/eller studier. Besked kring medlen
kommer under sommaren 2021.

Projekt Vindelnmodellen
Projekt Vindelnmodellen som pågått från oktober
2019 till maj 2121 avslutas nu. Det vi tar med oss från
projektet är utvecklade arbetsmetoder och insatser,
validering för att tillvarata kompetenser och för att
fortsätta skapa struktur och rutiner i våra egna
verksamheter.

Validering fas 2
Med stor glädje kan vi nu meddela att vi har
certifierade bedömare och interna kvalitetssäkrare
för validering enligt OCN-metoden. Vi har börjat
validera våra deltagare på Retrå och Servå.
Nu går vi in i fas 2 där anställda inom vården och
inom LSS verksamhet utbildas till bedömare. Läs
gärna mer på www.valideringsforum.se

Projekt Extratjänster
Kommunen har hittills erbjudit 14 personer
anställning med Extratjänst.
Verksamheter som i dagsläget har erbjudit platser är;
- Solhaga,
- Älvbacken
- Älvbrinken
- Gula huset Tvärålund
- Klövern
- Köket Hällnäs tillsammans med del av tid på
förskolan i Hällnäs
- Köket Renforsskolan
- Gata & park
- Socialförvaltningen
- Retrå och Servå.

Handledarutbildning
AME tillsammans med facklig part vill ge handledare
ute i verksamheterna, som erbjudit plats för
anställning med Extratjänst eller
praktik/arbetsträning via AME, förutsättningar att
lyckas med handledarskapet. En lämplig webbaserad
handledarutbildning utgiven av Sobona är föreslagen
av AME och kommunledningsgruppen har beslutat
att handledarna ska erbjudas gå den.
AME kommer erbjuda handledarträffar två
gånger/år till de handledare som tar emot personer
från AME.

En ingång till samverkan
Våra tidigare samverkansformer;
Samordningsteamet Vindeln, samverkan kring
nyanlända och Kommunala aktivitetsansvaret
kommer nu att strategiskt samlas under
Samordningsteamets mötesform för att hitta så
många samordningsvinster som möjligt. Det blir
några färre möten inbokade per handläggare och
personerna vi samverkar runt får tillgång till några
ytterligare insatser.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Översta raden från vänster: Arbetskonsulent Kristina
Hägglund, ungdoms- och integrationsassistent Britt-Louise
Eriksson, arbetsterapeut Jennie Högdahl, arbetskonsulent AnneLi Alfredsson. Nedre raden: Enhetschef Sara Persson.

Sara Persson (Enhetschef)
sara.persson@vindeln.se
073-184 19 32
Anne-Li Alfredsson (Arbetskonsulent och
koordinator)
anne-li.alfredsson@vindeln.se
070-227 75 46
Kristina Hägglund (Arbetskonsulent)
kristina.hagglund@vindeln.se
070-301 37 61

Vänliga hälsningar
Arbetsmarknadsenheten

Britt-Louise Eriksson (Ungdoms -och
integrationsassistent)
britt-louise.eriksson@vindeln.se
070-300 84 67
Jennie Högdahl (Leg. arbetsterapeut)
jennie.hogdahl@vindeln.se
070-363 04 46

