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Verksamhetsbeskrivning Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten i Ale kommun arbetar för att minska arbetslöshet och ger individuellt
anpassat stöd så att aleborna får och behåller ett arbete eller en meningsfull sysselsättning.
Vår övertygelse är att;
Varje människa kan om rätt förutsättningar ges.
Det finns en plats för alla.
Se möjligheter istället för hinder, se lösningar istället för problem, se förmåga istället för
brister.

Arbetsmarknadsenheten (AME) är delad i två områden;
AME Sysselsättning - som organiseras under Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorgen
AME Dagligt arbete - som organiseras under Verksamhetsområde Funktionshinder
Den enskildes handläggare på andra myndighet (Arbetsförmedling, Biståndsenheten,
Öppenpsykiatri, skolan m. fl.) hänvisar till AME och personen tas emot av AME Ingången.
Tillsammans görs en kartläggning av resurser, intressen och behov, en målplan och bedömning av
individuellt anpassad insats utifrån AME:s gemensamma trappmodell.
Samtliga medarbetare, insatser och verksamheter på Arbetsmarknadsenheten utgår från metoden
Supported Employment (SE) och de värdegrundande principer som gäller för metoden (bilaga 1).
SE har definierats av Europeiska Unionen för Supported Employment (2005);
”Ge stöd till personer med funktionsnedsättningar eller personer inom andra missgynnade grupper
för att säkra och bevara anställning på den öppna arbetsmarknaden”.
Gruppverksamheter arbetar utifrån Supported Training som stödjer individer att förbereda sig för
vidare individuella insatser om förutsättningar och önskemål finns.
Personer med psykisk ohälsa ges insats enligt metoden Individual Placement and Support (IPS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Bilaga 1

Värdegrundande principer för metoden
Supported Employment:
Individualitet
Inom SE betraktas varje individ som unik, med sina egna intressen, resurser, villkor och livshistoria
Respekt
Aktiviteter inom SE ska alltid vara åldersanpassade, värdiga och bygga på individens
förutsättningar
Självbestämmande
SE hjälper personer att bygga på sina intressen och resurser, uttrycka sina val och definiera deras
sysselsättning/livsplan i enlighet med personliga och kontextuella förutsättningar. Inom SE är det
tjänstens användare som styr insatsen.
Informerande val
SE hjälper individer att förstå deras möjligheter fullt ut så att de kan välja i enighet med deras
resurser och med en förståelse för konsekvenserna för sina val.
Empowerment
SE hjälper personer att fatta beslut om sin livsstil och delaktighet i samhället. Individens eget
engagemang är centralt i planeringen, utvärderingen och utvecklingen av tjänsterna.
Sekretess
SE-aktörer behandlar uppgifter från individer som konfidentiella. Klienten/användaren har tillgång
till sin egen personliga information som samlats in av aktörerna inom SE och om uppgifterna
offentliggörs så sker detta alltid med samtycke från den enskilde.
Flexibilitet
Personal och organisationsstrukturer kan ändras beroende på användarnas behov. Tjänsterna är
flexibla och lyhörda för den enskildes behov och kan anpassas för att uppfylla specifika krav.
Tillgänglighet
All information från och alla lokaler för SE är fullt tillgängliga för alla människor med
funktionsnedsättning.
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