
                       
 
 

           
Ansökan  AME                                                   skickas till: 
                                                                                       Arbetsmarknadsenheten 
                                                                                                        Ulvestorpsgatan 5 

                                                                                     522 32  Tidaholm                                    

                                                                                    
 
Sökanden  

 

Namn: Personnummer: 

 
Gatuadress: Postnummer och postadress: 

 
E-postadress: Telefon/mobilnummer: 

 
Namn till närmast anhörig: Telefonnummer närmast anhörig: 

 

 

Remittent 

Namn: Myndighet/organisation: 

 
E-postadress: Telefon/mobilnummer: 

 

 

 Har deltagaren varit inskriven på AME i Tidaholm tidigare? Nej  (  )   Ja (  ) när? ________________________________ 
  

- Vad har förändrats i deltagarens livssituation sedan förra gången? ______________________________________ 
 
                   ____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Inriktning på AME 
 

1. Arbetsförberedande 
 

 Hälsofrämjande aktiviteter – promenader, gym, yoga, jogging etc.  

 Språkträning  

 Kreativ verksamhet - Skapande aktivitet en gång i veckan 

 Motivationshöjande insats - Individuella samtal 

 Arbetsträning inom AME produktion – paketering, snickeri, metall etc  
 
2. Arbetsinriktning -  (Max 6 månader med möjlig förlängning ytterligare 6 månader) 
 

 Jobbsökaraktivitet/ansökningshandlingar - Stöd att söka arbete i lektionsform 

 Arbetsträning/arbetsprövning inom AME produktion - paketering, snickeri, metall etc 

 Hälsofrämjande aktiviteter – promenader, gym, yoga, jogging etc. 

 Språkträning  

 Extern praktik/arbetsträning – inom kommun eller privata näringslivet 

 Studie - och yrkesförberedande insatser - Individuella samtal 
 



 
 
 
 
 
Överenskommelse 
 
AME har rätt att avsluta deltagare i samverkan med remittent på AME och ansvaret återgår till 
remittenten om deltagaren inte uppfyller följande krav: 
 

 Vara aktiv och drivande i sin planering 

 Förväntas delta i aktiviteter, till exempel hälsofrämjande aktiviteter, i syfte att komma 
närmare arbetsmarknaden 

 Förväntas lägga privata möten, till exempel tandläkar- och läkarbesök, på annan tid än 
planerad AME-tid 

 Meddela förhinder samt anledning till förhinder i god tid, vid frånvaro i mer än sju dagar 
krävs läkarintyg 

 Vara tillgänglig på telefon/e-post 

 Tacka ja till erbjudet arbete eller rekommenderad insats/arbetsmarknadsåtgärd. 

 Vara drogfri. Vid misstanke om alkohol- och/eller drogpåverkan har 
arbetsmarknadskonsulent rätt att omgående avvisa deltagaren från AME eller praktikplatsen, 
deltagaren erbjuds då att lämna drogtest på Socialkontoret eller på Närhälsan i Tidaholm. 

 
AME rapporterar veckovis frånvaro till remittent. 
Vid upprepad frånvaro sker flerpartsmöte. 
 
 
Har tagit del av informationen.  
 
 
Datum:___________________ 

 

_______________________   _________________________ 

Deltagare:    Remittent: 

 

 

 


