
 
 

Månadsblad för oktober 2018 
 

Hej!  

Vi välkomnar Ulf Hedberg till vårt glada UNIK-team från och med oktober månad. Han 

kommer att jobba som handledare och praktikplatssamordnare. Ulf har tidigare jobbat med 

liknande arbetsuppgifter inom AME. 

En nyhet för UNIK är att vi kommer att ha möjlighet att ge våra ungdomar en 

”Motivationsanställning” med växlingspengar genom IFO, AF och AME. Anställningen 

kommer att vara på 75 % i syfte att motivera till att gå vidare till heltidsanställning utanför 

UNIK. 

 

 Butik UNIK´s Facebook-sida har fått en nystart och uppdateras nu kontinuerligt med 

bland annat bilder på delar av vårt nyinkomna sortiment. Halloween packas upp inför 

kommande spökkväll!  

 

 Jörgen har träffat och informerat enhetschefer för äldre- och handikappomsorgen om 

UNIK-verksamheten och utbytt tankar omkring praktikplatser för våra ungdomar. 

 

 Lisa och Katarina K. har varit till Gävle på ett SIP-möte i början av oktober. 

 

 Onsdag 10/10 var personalen på en heldagsutbildning i SAM, (Systematiskt Arbete 

Miljö) tillsammans med övrig AME-personal.  

 

 Torsdag 25/10 var Lisa och Katarina K. på uppstartsmöte i Ljusdalssalen där 

tillförordnad chef, Kenneth Forsell, informerade om den nya förvaltningen för 

Socialtjänst, Integration, AME, samt delar av Socialpsykiatrin. K Forsell föreslår att 

nya förvaltningen ska kallas SIAM. 

 

 

 

 

 

http://www.ljusdal.se/internet/documents.nsf/alldocs/B9D14D133CF47099C125735B002AF687?OpenDocument


Fredagsaktiviteter 

Fredag 5/10 gemensam utflykt/promenad till kolsvedja med våra deltagare, hundarna från vårt 

hunddagis var också med. Det är roligt att få visa våra ungdomar vilken vacker plats 

kolsvedja-stugan med sin storslagna utsikt är, många har inte varit där tidigare.  

Fredag 12/10 hade vi en intressant och gripande berättardag där våra nysvenskar delgav oss 

alla om sina respektive livshistorier och om sina resor från sina hemländer för att slutligen 

komma till Sverige och Ljusdal. 

Fredag 19/10 gjordes årets tredje UNIK-enkät (av fyra), där vi utvärderar vårt arbete och våra 

praktikplatser, genom att ungdomarna får tycka till om UNIK-verksamheten.  

Fredag 26/10 fick vi en liten skogstur med naturlära som en av våra ungdomar delade med sig 

av. Vädret var med oss och vi hade korvgrillning och fika i det strålande solskenet. Hundarna 

var naturligtvis med och fick busa och leka av sig efter stigen. 

 

Läs gärna om vår verksamhet på hemsidan och facebook.  

www.ljusdal.se/unik   

www.facebook.com/butikunikljusdal 

 

 

Ha en bra dag! 

UNIKs personal genom Katarina K 
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ANTAL OCH FÖRDELNING AV INSKRIVNA PERSONER 
OKTOBER 2018

http://www.ljusdal.se/unik
http://www.facebook.com/butikunikljusdal
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HIT TILLS HAR SAMMANLAGT 380 PERSONER VARIT  
INSKRIVNA I  VERKSAMHETEN

AV DESSA HAR 220 PERSONER HAR FÅT T EGEN ELLER 
DELVIS EGEN FÖRSÖRJNING
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ARBETSTRÄNINGAR,  ARBETSPRÖVNINGAR OCH 
ANSTÄLLDA HANDLEDARE VIA AME FRÅN OCH MED 

JANUARI  T ILL  OCH MED OKTOBER 2018


