
  
Arbetsmarknadsenheten



Arbetsmarknadsenheten (AME) i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
kommunens samtliga förvaltningar introducerar personer som av olika  
anledningar har svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.
 

 
AME erbjuder dessa personer kompetenshöjning genom praktik och  
tidsbegränsade anställningar. Praktiken och de tidsbegränsade anställningarna 
omfattar allt från deltid till heltid och varar en till sex månader, med möjlighet  
till förlängning. Deltagarens behov och förutsättningar står i centrum, därför 
utformar vi en individuell handlingsplan under anställningsperioden. 

 
Syftet är att stärka deltagarens möjlighet att komma in på den ordinarie  
arbetsmarknaden eller att motivera honom/henne till studier. Under hela  
anställningsperioden har vi regelbundna uppföljningsmöten. Våra arbetsledare  
och arbetsmarknadshandläggare finns där som stöd under anställningen.

 
AME har olika avtal och överenskommelser med kommunens  förvaltningar  
och bolag om olika tjänster som ska utföras. 



Bilpool/klottersanering
Rekonditionering av kommunägda bilar, även service, tvätt och vissa reparationer 
samt besiktning. Även klottersanering och sanering av skräp som dumpats  
(illegala soptippar) sköts av Bilpoolens personal, liksom vissa vaktmästarsysslor.  
  

Riokompaniet/Systugan
Secondhandbutik, försäljning av kläder, prydnadssaker och böcker med mera. 
Paketeringsuppdrag åt RFSU. Sömnad, reparationer, stickning samt 
viss försäljning.   
 
Grönyteskötsel
Grönyteskötsel, blåsning, krattning och upptagning av löv med mera.  
Röjning med röjsåg.   
 
Källbacka servering och kök
Kök och servering. Catering av lunchlådor, tårtor, kaffebröd och smörgåstårtor.  
Matlagning och bakning från grunden.  
 
Omigen - återvinningsverkstaden
Försäljning av begagnade möbler, fönster, dörrar, med mera. Flyttuppdrag  
och rivningsarbeten.   

Skogsvård/Vedhantering/Timring/Snickeri 
Vedkapning, klyvning, paketering och försäljning av ved, röjning,  
säkerhetsutbildning, timring/snickeriarbete. 
 
AME Butiken
Transporter och restaurering av möbler, enklare reparationer.  
Butik med försäljning av möbler och husgeråd. 

För mer information besök www.ljusdal.se/ame 
eller ring oss, kontaktuppgifter finns i denna broschyr



Ljusdals kommun  
827 80  Ljusdal  
0651-180 00   

Beställa arbetsuppdrag:

Grönytor, snöskottning
0651-76 14 55 
amepoolen@ljusdal.se

Röjning, skogsarbeten
0651-180 02 
ameskogen@ljusdal.se

Snickeriarbeten
0651-76 14 54 
amesnickeri@ljusdal.se

Flyttningar
0651-76 14 54 
ameflytt@ljusdal.se

Arbetsledare UNIK 
0651-180 91

Enhetschef
0651-180 85 

Biträdande enhetschef
0651-180 98

Arbetsmarknadshandläggare
0651-180 99

Arbetsmarknadskoordinator
0651-76 13 16 

Administrativ handläggare
0651-76 15 12 

Arbetsledare Bilpoolen
0651-180 92
0651-188 81 (verkstad) 

Arbetsledare Källbackaserveringen 
0651-184 94 
0651-184 88 (kök) 

 Arbetsledare RIO-Kompaniet                         
0651-181 65 

Omigen
0651-180 88 
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KONTAKTUPPGIFTER


