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Arbetsmarknadsenheten, vad är det?  

 

 
Översta raden från vänster: Arbetskonsulent Kristina  

Hägglund, ungdoms- och integrationsassistent Britt-Louise 
Eriksson, arbetsterapeut Jennie Högdahl, arbetskonsulent Anne-
Li Alfredsson. Nedre raden: Enhetschef Sara Persson.   

 
Arbetsmarknadsenheten (AME) 
Enhetens huvudsakliga uppgift är att genom 
samordning ge personer som står långt från 
arbetsmarknaden förutsättningar att komma 
närmare arbete eller studier. Arbetet på AME sker i 
samarbete med Socialförvaltningen, Barn –och 
Utbildningsnämnden, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan samt övriga samarbetspartners 
inom såväl offentlig som privat sektor. Till hjälp för 
att kunna utföra vårt arbete har vi möjlighet att 
använda Retrå och Servå för bland annat placering 
av deltagare. AME är till största delen finansierad av 
projektmedel och medel från Samordningsförbundet 
Umeåregionen. 

 

Samordningsteamet i Vindeln 
Samordningsteamet i Vindeln består av handläggare 
från AME, Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Vindelns hälsocentral. 
Teamet träffas två gånger i månaden och fokuserar 
på individer som är i behov av samordnade och 
koordinerade rehabiliteringsinsatser för att komma 
närmare arbete eller studier.  
 
Under året 2020 har vi på AME arbetat med 32 
personer i denna form av samverkan. 
 

Delegationen för unga och nyanlända till 
arbete (DUA) 
DUA är ett regeringsuppdrag som har till syfte att 
främja/utveckla samverkan mellan kommuner och 
Arbetsförmedlingen. Överenskommelse finns mellan 
Arbetsförmedlingen och  Vindelns kommun, AME 
verkställer. 

 
35 personer är aktiva inom ramen för denna 
samverkan i Vindeln.  
  

 

 

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
KAA är reglerat i Skollagen (29 kap) och därmed är 
kommunen skyldig att uppmärksamma och erbjuda 
insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar 
i gymnasieskolan eller genomför  någon motsvarande 
utbildning. I första hand ska åtgärderna syfta till att 
ungdomarna börjar eller återupptar utbildning. I 
andra hand annan sysselsättning eller arbete. 
Kommunen ska föra ett register över de ungdomar 
som omfattas och insatserna måste dokumenteras på 
ett lämpligt sätt. Uppdraget verkställs via AME. 
 
I dagsläget finns det i KAA 66 aktuella ungdomar i 
Vindeln. 
 

Projekt Vindelnmodellen 
AME sökte projektpengar av Länsstyrelsen och 
beviljades 831 200 kr för att samordna arbetet kring 
nyanlända. Projektet innebär att utveckla 
arbetsmetoder, insatser, skapa verktyg inom våra 
egna verksamheter och använda validering för att 
tillvarata kompetenser som inte förvärvats genom 
det traditionella utbildningssystemet.  
 
Projektet berör 35 personer. 
 

Validering  
Alla har kompetenser som kan komma till 

användning i arbetslivet. 
Med validering kan man synliggöra och 
kvalitetssäkra ett lärande i en verksamhet. 
Människors kunskaper blir synliga. Validering är ett 
sätt att utveckla våra interna insatser och stärka 
individer som står långt från arbetsmarknaden. AME 
har sökt och fått pengar för att köpa in verktyget.  
 

Projekt extratjänster 
Kommunledningsgruppen har tillsammans med 
Arbetsförmedlingen beslutat att erbjuda 20 personer 
extratjänster i kommunens verksamheter. 
Kommunen får ekonomisk ersättning för anställning 
av personer på extratjänst. AME är ansvarig för att 
koordinera detta. Kommunen har även utöver den 
ekonomiska ersättningen för extratjänsterna fått 600 
000 kr låsta medel av Arbetsförmedlingen för att 
täcka lönekostnaden för en person som koordinerar 
detta på AME.  
 
 
 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer! 
 
 
 
 



Kontaktuppgifter till AME 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kort om Samordningsförbundet Umeåregionen 

 
Samordningsförbundet Umeå bildades i maj 2005 som en fristående juridisk person enl. lagen om finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet (FINSAM 2003:1210). Förbundet består av fyra lika starka parter: 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västerbotten och kommunerna; Umeå, Nordmaling, Vindeln, 
Vännäs, Robertsfors och Bjurholm. Enligt lagstiftningen betonas samordningsförbundets arbete som fristående 
organ för att möjliggöra samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för utveckling 
av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet. 
Rehabiliteringsansvaret är uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och 
ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering 
ska komma till stånd. Att ansvaret för den enskilde är fördelat på flera aktörer kan utgöra hinder mot en effektiv 
rehabilitering. Det kan vara särskilt problematiskt att rehabilitera människor som har en kombination av 
medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem. För att hjälpa dessa människor är det 
nödvändigt att aktörerna samordnar sina insatser. 
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