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Ludvika  

AME – Arbetsmarknadsenheten  
 

Huvudman: Ludvika Kommun 

Inriktning: Råd och stöd till personer som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden. 

Kriterier: Individen har ekonomiskt bistånd från Socialtjänsten pga arbetslöshet eller är inskriven på 
Arbetsförmedlingen. 

Beskrivning: Arbetsmarknadsenheten ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder inom Ludvika kommuns 
organisation. De åtgärder som erbjuds anpassas efter varje individs behov och förutsättningar. Det kan 
vara praktik, arbetsträning och anställning med stöd av Arbetsförmedlingen. Individen får stöd med 
att ta sig närmare egen försörjning genom arbete eller studier.  

Kontakt: Ludvika kommun Växel: 0240-860 00, ame@ludvika.se 
 
 
Besöksadress: Carlavägen 24 Ludvika, Folkets hus vån 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Mer info: www.ludvika.se  
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Arbetsmarknadsenhetens verksamheter 

Allservice  
Allservice arbetar med olika vaktmästarsysslor inomhus och utomhus.  

Kontakt: Ludvika kommun växel: 0240-86 000, ame@ludvika.se 
 

Växthuset 
AME ansvarar för Stensvedens växthus. 

Kontakt: Ludvika kommun växel: 0240-86 000, ame@ludvika.se 

 

Text och bild 
AME ansvarar för text och bild som har arbetsuppgifter inom foto/skrift.  
Kontakt: Ludvika kommun växel 0240-86 000, ame@ludvika.se 
 

Café Marnäsliden 

Café Haffas 

Café Sporthallen 
Det finns olika åtgärder och möjligheter inom caféerna, arbetsuppgifter inom t ex kök, servering, 
disk, kassa, catering.  
Kontakt: Ludvika kommun växel 0240-86 000, ame@ludvika.se  
 

Jobbslussen 
Jobbslussens målgrupp ska stå till arbetsmarknadens förfogande på minst 25 %. Det finns möjlighet 
till praktik, arbetsträning, individuella samtal/lösningar och gruppverksamhet.  
Kontakt: Ludvika kommun växel 0240-86 000, ame@ludvika.se 
 

Praktikförmedling 
Ansökan om praktik skickas in till AME av handläggare. Praktikförmedlare letar lämplig plats i 
kommunens organisation. Handläggare/handledare ansvarar för uppföljning av hur det går på 
praktiken.  
Kontakt: Ludvika kommun växel 0240-86 000, ame@ludvika.se  
 

Feriejobb 
Ungdomar som är folkbokförda i Ludvika kommun och i den årskull som går ut 9an, 1an eller 2an på 
gymnasiet. Kan vara äldre men inskriven på ett gymnasieprogram.  
Feriejobb finns inom kommunens organisation eller på någon förening i kommunen.  
Kontakt: Ludvika kommun växel 0240-86 000, ame@ludvika.se  
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Unga med aktivitetsersättning-UMA (projekt)  
Huvudman: Ludvika kommun  

Inriktning: UMA är en samverkansplattform som riktar sig till personer mellan 19-29 år som behöver 
stöd till rätt aktivitet eller insats i samhället för att få egen försörjning. 

Projektet stöttar ungdomen genom individuella samtal/lösningar, gruppverksamhet och kontakter. 
Det kan vara att hitta praktikplats, studier eller någon annan lösning.   

Kontakt: Ludvika kommun Växel: 0240-86 000, ame@ludvika.se 
Besöksadress: Bergslagsgatan 10, ovanpå Resecentrum, Ludvika  

 
En väg in- EVI 
Huvudman: Ludvika kommun  

Inriktning: Samverkansteam för personer mellan 16 – 65 år som är i behov av samordnat stöd för att 
komma närmare egen försörjning.  

Beskrivning: EVI är en samverkansplattform där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Arbetsmarknadsenheten och Individ- och familjeomsorgen samverkar för att slussa personen vidare 
till rätt stödinsats i samhället. I EVI finns även primärvården och öppenvårdspsykiatrin med som 
förstärkta resurser i teamet. Handläggare inom en myndighet kan kontakta EVI-teamet för att få råd i 
sitt arbete.  

Kontakt: Ludvika kommun Växel: 0240-86 000 
Besöksadress: Bergslagsgatan 10, ovanpå Resecentrum, Ludvika  

 

  



 7 

IFO - Individ och Familjeomsorgen  
 

Huvudman: Ludvika Kommun 

Beskrivning: Individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamhet omfattar insatser för enskilda individer, 
men även rådgivande samtal och mer allmänt förebyggande verksamhet. Stöd och insatser för barn, 
ungdomar och deras familjer, personer med missbruksproblem, ekonomiskt bistånd, familjerätt är 
kärnan i verksamheten.  

Verksamheten regleras av socialtjänstlagen, förvaltningslagen, föräldrabalken, lagen om vård av unga 
(LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd.  

Individ och familjeomsorgen i Ludvika är organiserad i tre enheter:  
Mottagning- och vuxenenheten, Barn och ungdomsenheten samt öppenvårdsenheten. 
 
Kontakt: Ludvika kommun växel 0240-86 000 Telefontid 7.30-12.00, 13.00-16.15 
Besöksadress: Marnäsliden, Biskopsvägen 10, Ludvika  
 

Socialpraktik 
Huvudman: Ludvika kommun IFO 

Inriktning: Stöd till personer som har lång väg till egen försörjning 

Beskrivning: Praktik och individuella samtal för personer som inte har fullt arbetsutbud och inte är 
inskrivna på Arbetsförmedlingen.  

Beslut om insats: IFO handläggare 

Kontakt: Ludvika kommun växel: 0240-86 000,  

 

Öppenvårdsprogram 
Huvudman: Ludvika kommun 

Inriktning: Råd och stöd vid beroendeproblematik. 

Kriterier: Öppenvårdsbehandlingen i Ludvika vänder sig till dem som är beroende av alkohol eller andra 
droger. 

Beskrivning: Målsättningen med programmen är att bryta ett icke fungerande leverne, samt att i en 
drogfri miljö påbörja en rehabilitering. För att kunna hjälpa individen till ett drogfritt liv behöver 
beroendets konsekvenser bearbetas och gamla mönster förändras. Arbetet utgår från en helhetssyn, 
att biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer samverkar, beroende är endast en del i ett 
livsmönster.  

Till alkohol- och drogrådgivningen kan individen ringa eller komma på besök för att få råd eller stöd i 
missbruksfrågor när det gäller sig själv eller någon anhörig. Man har rätt att vara anonym i kontakten 
med alkohol-och drogrådgivningen. 
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Kontakt: Ludvika kommun växel 0240-86 000, Öppenvårdsprogrammet 0240-860 00, 
social.utbildning@ludvika.se 

Alkohol- och drogrådgivningen 0240-868 88 
Måndag och fredag 8:30-11:30 samt onsdag 13:00-14:00 
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Integration  

Språkorientering 

 
Huvudman: Ludvika kommun 

Inriktning: Integration och etablering 

Beskrivning: Projektets syfte är att ge språksvaga nyanlända personer extra resurser att lära sig det 
svenska språket för att öka deras möjligheter att komma vidare i studier och att på sikt nå arbets-
marknad och egenförsörjning. Alla deltagare som slutar kursen har med sig en konkret plan för att ta 
nästa steg vidare mot studier, praktik eller egenförsörjning. 
 

• Ökat självförtroende 
• Stimulans och ökad motivation 
• Lokalanpassad samhällsinformation 
• Information om praktik, studier, Arbetsförmedlingen och kommunens 

Arbetsmarknadsenhet 
 

Kontakt: Ludvika kommun växel 0240-860 00, Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
 
  



 10 

LSS, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade  

Daglig Verksamhet 
 

Huvudman: Ludvika Kommun 

Inriktning: LSS Lagen om Särskilt Stöd 

Kriterier: För individer med funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism, hjärnskada med 
begåvningsmässigt funktionshinder som orsakats i vuxen ålder, är över 18 år.  

Beskrivning: Kommunen erbjuder en personligt anpassad sysselsättning för individen i form av daglig 
verksamhet. Verksamheten styrs utifrån behovet hos individen, förmågan och önskemål. Det läggs stor 
vikt vid självbestämmande och att individen har stort inflytande över sin dag. Daglig verksamhet kan 
vara på aktivitetshuset Näset eller på annan arbetsplats. 

Beslut om insats: LSS-handläggare 

Kontakt: Ludvika kommun växel (vård- och omsorgsförvaltningen) 0240-860 00, Servicetelefon 0240-
868 37 
Telefontider: vardagar 9.00-12.00 
Besöksadress: Biskopsvägen 20, Ludvika 
 
Näset 0240-867 67 
Nova 0240-866 62 
Strukturen 0240-56 56 62 
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 Gruppbostad med särskild service för vuxna  
 

Huvudman: Ludvika kommun 

Inriktning: Boende med särskild service för vuxna 

Kriterier: För den individ som har behov av personalstöd under hela dygnet. LSS-beviljad 

Beskrivning: I gruppbostaden har man egen lägenhet och eget hyreskontrakt, med stöd från 
personalgrupp i samma hus.  

Beslut om insats: LSS-handläggare  

Kontakt: Ludvika kommun växel (vård- och omsorgsförvaltningen) 0240-860 00, Servicetelefon 0240-
868 37 

Telefontider: vardagar 9.00-12.00 

 

Servicebostad med särskild service för vuxna 
 

Huvudman: Ludvika Kommun 

Inriktning: För individer som kan behöva tillfälligt stöd. 

Kriterier: LSS-beviljad 

Beskrivning: Servicebostad innebär att den boende har egen lägenhet men kan kalla på personal om 
behov finns till exempel för personlig omvårdnad. Lägenheterna är fullvärdiga och anpassade efter den 
enskildes behov. Det finns tillgång till social samvaro i en gemensam lokal. Man tecknar ett 
hyreskontrakt direkt med hyresvärden. I Ludvika finns servicebostäderna på Ludvika Gård.  

Beslut om insats: LSS-handläggare 

Kontakt: Ludvika kommun växel (vård- och omsorgsförvaltningen) 0240-860 00, Servicetelefon 0240-
868 37 

Telefontider: vardagar 9.00-12.00 
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Särskilda boenden 
 

Huvudman: Ludvika Kommun 

Inriktning: Boende för individer som drabbats av långvarig psykisk ohälsa. 

Beskrivning: I Ludvika finns det särskilda boenden för den som drabbats av långvarig psykisk ohälsa.  

Helinackorderingsboende, dessa boenden har tillgång till personal dygnet runt och alla måltider är 
gemensamma. 

Serviceboende med stöd, dessa boenden har tillgång till personal dygnet runt och det har gemensam 
frukost och fika. 

Beslut om insats: LSS-handläggare 

Kontakt: Ludvika kommun (vård- och omsorgsförvaltningen) 0240-86 000,  
Servicetelefon 0240-868 37 
 
Telefontider: vardagar 9.00-12.00 
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Sjukgymnast, arbetsterapeut  
 

Huvudman: Ludvika Kommun 

Inriktning: Rehab 

Kriterier: LSS 

Beskrivning: För de individer som bor på något av kommunens särskilda boenden finns tillgång till 
arbetsterapeut och sjukgymnast – KommunRehab. De arbetar med ett rehabiliterande synsätt vilket 
innebär att se till just individens möjligheter och behov samt ge det stöd som den behöver för att klara 
av de vardagliga aktiviteterna så självständigt som möjligt. Man jobbar med behovsbedömning, 
handledning och hjälpmedelsprovning. 

Beslut om insats: LSS-handläggare  

Kontakt: Ludvika kommun växel (vård- och omsorgsförvaltningen) 0240-86 000 
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Daglig sysselsättning: Knuten 
 

Huvudman: Ludvika Kommun 

Inriktning: Daglig sysselsättning 

Kriterier: För individer som ingår i LSS 

Beskrivning: Den individ som har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om daglig sysselsättning, 
på knuten jobbar man med att skapa aktivering, meningsfull sysselsättning och utveckling. På Knuten 
finns olika arbetsuppgifter, till exempel olika transporttjänster och catering inom vård- och 
omsorgsförvaltningen.  

Knuten har även en del legoarbete där det utförs montering för ett företag. För den som vill finns 
möjlighet att söka praktikplats.  

Beslut om insats: LSS-handläggare 

Kontakt: Ludvika kommun växel (vård- och omsorgsförvaltningen) 0240-86 000, servicetelefon 0240-
868 37  Telefontid: vardagar 09:00-12:00 
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Personlig assistans 
 

Huvudman: Ludvika Kommun 

Inriktning: Stöd till personer med funktionsnedsättningar 

Kriterier: Allt stöd behovsprövas 

Beskrivning: Kommunen ansvarar för assistanskostnaderna utifrån särskilda regler.  

Individen kan välja kommunen eller en privat utövare som assistansanordnare eller få ekonomiskt stöd 
och själv vara arbetsgivare. Stödet ska ges av ett begränsat antal personer, personliga assistenter. 
Individen har ett stort inflytande över sitt eget val av assistenter. Ett avtal upprättas mellan 
vårdnadstagaren och assistansanordnaren kring utformning, schemaläggning och genomförande. 
Assistansanordnaren svarar då för det praktiska kring anställning, löneutbetalning, personal och 
administration. 

Beslut om insats: LSS-handläggare 

Kontakt: Ludvika kommun växel (vård- och omsorgsförvaltningen) 0240-86 000, servicetelefon 0240-
868 38 Telefontid: vardagar 9.00-12.00 
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Smedjebacken 

AME – Arbetsmarknadsenheten  
 

Huvudman: Smedjebackens Kommun 

Beskrivning:	 Arbetsmarknadsenheten samordnar kommunens arbetsmarknadspolitiska och 
arbetsbefrämjande åtgärder gällande ungdomar, långtidsarbetslösa, personer med olika former av 
funktionsnedsättningar, utrikesfödda och nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget samt 
personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Detta sker i individuellt utformade insatser såsom 
socialpraktik, arbetsträning, coachning, språkpraktik, sysselsättning, vägledning och anställningar. 
Arbetet sker i samarbete med arbetsförmedling, individ och familjeomsorgen, försäkringskassa samt 
övriga samarbetspartners inom offentlig sektor. Arbetsmarknadsenheten består av flertalet olika 
verksamheter. 
 
AME har i samarbete med andra förvaltningar personer anställda av arbetsmarknadspolitiska skäl. 
Detta i syfte att stärka individernas möjlighet till egen försörjning och för att komma närmare den 
ordinarie arbetsmarknaden.  

Kontakt: Smedjebackens kommun växel 0240-66 00 00,  
 
Besöksadress: Vasagatan 17 Smedjebacken 

 

Komhall 
 

Huvudman: Smedjebackens kommun 

Inriktning: Social och arbetslivsinriktad rehabilitering 

Kriterier: Aktuell hos någon av samverkansparterna AF, IFO, FK.  

Komhall finns på Väderbacken i Morgårdshammar och är ett samarbete mellan kommun, 
Arbetsförmedling, Försäkringskassan och fackliga organisationer. På Komhall finns det plats för cirka 
sjuttiofem personer inom verksamhetens olika områden.  
Grunden i programmet vid Komhall är arbetsträning i naturmiljöer, social träning genom lagarbete 
samt att lära och utvecklas i arbetet eller genom utbildning. 
Målsättningen är att skapa en meningsfull sysselsättning och rehabilitering för att kunna återvända 
till den ordinarie arbetsmarknaden.  
 
Beslut om insats: AME i samråd med AF, Försäkringskassan, IFO Smedjebackens kommun 

Kontakt: Smedjebackens kommun växel 0240-66 00 00,  
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EVI- En väg in EVI 
 

Huvudman: Smedjebackens kommun  

Inriktning: Samverkansteam för personer mellan 16 – 65 år som är i behov av samordnat stöd för att 
komma närmare egen försörjning.  

Beskrivning: EVI är en samverkansplattform där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Arbetsmarknadsenheten och Individ- och familjeomsorgen samverkar för att slussa personen vidare 
till rätt stödinsats i samhället. I EVI finns även primärvården och öppenvårdspsykiatrin med som 
förstärkta resurser i teamet. Handläggare inom en myndighet kan kontakta EVI-teamet för att få råd i 
sitt arbete.  

 
Kontakt: Smedjebackens kommun Växel: 0240-66 00 00 
smedjebacken.se/evi 
mail: evi@smedjebacken.se  
 
Besöksadress: Vasagatan 17, Kommunhuset, Smedjebacken 
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Fysisk eller psykisk funktionsnedsättning 
 

Huvudman: Smedjebackens kommun 

Inriktning: Individer som har en funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk, kan av kommunen erbjudas 
olika former av stöd och service utifrån sina behov. 

Beskrivning: 

Rättigheter   
Individens rättigheter och skyldigheter, regleras främst genom socialtjänstlagen och i lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Insatser enligt LSS 
Det finns lagar som ger rätt att få stöd och service. Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) är en lag som ger individer som har stora och varaktiga funktionshinder rätt 
till stödinsatser.  

Insatser enligt Socialtjänstlagen 
Det finns även möjlighet att få stöd och hjälp utifrån socialtjänstlagen (SoL) med hjälp i hemmet. Då 
kontaktas biståndshandläggare inom äldre- och handikappomsorgen för ansökan om insatser. 

Beslut om insats: LSS-handläggare eller SOL-handläggare  

Biståndshandläggaren utreder behovet av hjälp och beslutar i ärendet. Det görs en individuell 
bedömning av ansökan. Vilken hjälp som individen har rätt att få beror på vilket behov individen har, 
vad personen själv klarar av eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om ansökan inte beviljas 
ges besked om detta och då finns möjlighet att överklaga beslutet.  

https://www.smedjebacken.se/omsorgstod/handikappfunktionsnedsattning 

 

Gruppboende eller bostad med särskild service 
 

Huvudman: Smedjebackens kommun 

Inriktning: Gruppboende eller bostad med särskild service 

Kriterier: Insatsen bostad med särskild service för vuxna som tillhör LSS personkrets och har ett 
omfattande tillsyns – och omvårdnadsbehov.   

Beskrivning: Personen får en bostad som är anpassad till funktionshindret och av personalen får man 
det stöd man behöver vad gäller till exempel omvårdnad, tillsyn samt fritids- och kulturella aktiviteter. 
Lägenheten är den enskildes privata bostad. Den enskilde betalar hyra, kostnader för mat, kläder, 
hygienartiklar, fritidsaktiviteter osv. 

En gruppbostad är ett litet antal lägenheter som är hopbyggda med gemensamma utrymmen. Där bor 
personer som har omfattande behov av stöd av personal. I Smedjebacken finns tre gruppbostäder samt 
en enhet med särskilt anpassad bostad. 

Beslut om insats: LSS-handläggare 

Kontakt: Smedjebackens kommun Växel: 0240-66 00 00 
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Daglig sysselsättning, Fixarverkstan´ 

 
Huvudman: Smedjebacken 

Inriktning: Daglig sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder 

Kriterier: Insatsen daglig sysselsättning för vuxna med psykiska funktionshinder, som till följd av 
fysiska, psykiska eller sociala skäl inte är aktuella för den öppna arbetsmarknaden eller andra 
arbetsmarknadsåtgärder.    

Beskrivning: Deltagarna ska ha kommit så långt i sin rehabilitering/utveckling att de kan utföra eller 
delta i olika arbetsuppgifter på schemalagd tid. Målsättningen och planeringen för varje deltagare är 
individuellt anpassad och innefattar allt från sysselsättning från lägst 3 timmar per dag två dagar i 
veckan till som mest 6 timmar fyra dagar i veckan.  
   
Fixarverkstan jobbar främst med det friska hos deltagarna, men ser även till hela 
livssituationen. Därför sker regelbunden samverkan med myndigheter och organisationer, som har 
betydelse för den enskilde. De sysselsättningar vi kan erbjuda är olika uppdrag vi får från kommunens 
olika förvaltningar.  
   
Exempel på olika arbetsuppgifter: Renovering av lokalerna på Berga Gård, transporter, biltvättar, 
städningar, skylttillverkning, lödningsarbeten, textilarbeten, bakning, anläggande av blomrabatter 
och trädgårdsland på Berga Gård, trädgårdsskötsel samt uthyrning av konferensrummet och 
servering av kaffe. 
   
Beslut om insats: SoL-handläggare 

Kontakt: Smedjebackens kommun växel 0240-66 00 00,  
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IFO - Individ och Familjeomsorgen 
 

Huvudman: Smedjebackens kommun 

Beskrivning: Individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamhet omfattar insatser för enskilda individer, 
men även rådgivande samtal och mer allmänt förebyggande verksamhet. Stöd och insatser för barn, 
ungdomar och deras familjer, människor med missbruksproblem, ekonomiskt bistånd, familjerätt är 
kärnan i verksamheten. Arbetet styrs huvudsakligen av Socialtjänstlagen samt Föräldrabalken. Det går 
även att ringa anonymt för rådgivning. 
Individ och familjeomsorgen är indelad i vuxengrupp och barn- och familjegrupp. I vuxengruppen 
handläggs ärenden som rör ekonomiskt bistånd samt missbruk och beroende. Hjälp- och stödinsatser 
för personer med ekonomiskt bistånd är till exempel coach, socialpraktik samt råd och stöd gällande 
ekonomin. I barn och familjegruppen handläggs ärenden gällande barn och deras familjer, familjehem, 
kontaktperson och kontaktfamilj samt familjerätt. 

Kontakt: Smedjebackens kommun växel 0240-66 00 00,  
Reception: 0240-66 03 35, e-post: ifo@smedjebacken.se  

 

Besöksadress: Centrumhuset Vasagatan 24, Smedjebacken 
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Familjestöd  
 

Huvudman: Smedjebackens kommun 

Inriktning: Stöd till familjer 

Beskrivning: Familjestödet vänder sig till familjer i Smedjebackens kommun som är i behov av stöd 
och hjälp för att hantera svårigheter av olika slag. Till familjestödet kan föräldrar vända sig om: 

• De upplever svårigheter i relationen till barnet 
• Det finns svårigheter gällande gränssättning och/eller rutiner 
• Det är svårt att hantera konflikter som uppstår i hemmet mellan barnen och/eller mellan 

barn och förälder 
• Föräldrarna har svårt att hitta ett gemensamt förhållningssätt gentemot barnet 

På familjestödet arbetar två utbildade socionomer med mångårig erfarenhet av socialt arbete samt 
vidareutbildning i intensiv familjeterapi (IFT). Kontakten med familjestödet är kostnadsfri och det 
råder sekretess. 

Beslut om insats: Familjestödet erbjuder runt fem träffar/samtal. Vid fortsatt behov av stöd finns 
möjligheten att vända sig till socialtjänsten med en ansökan om familjestöd. 

Kontakt: Smedjebackens kommun växel 0240-66 00 00,  
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Försäkringskassan 
 

Huvudman: Försäkringskassan 

Inriktning: Utreda, besluta och betala ut sådana förmåner och ersättningar som myndigheten ansvarar 
för.  

Beskrivning: Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. 
Försäkringskassan utreder och beslutar i över 40 olika bidrag och förmåner, bland annat sjukpenning, 
sjukersättning och aktivitetsersättning. Försäkringskassan betalar ut omkring 200 miljarder kronor per 
år, varav hälften går till sjuka och personer med funktionsnedsättning.  

Försäkringskassan ska samverka med berörda myndigheter, kommuner och landsting samt andra 
berörda parter för att bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet och särskilt verka för att det inte 
görs felaktiga utbetalningar. Försäkringskassan har inget rehabiliteringsansvar. 

Beslut om insats: Handläggare Försäkringskassan 

Kontakt: Kundcenter för partner: 0771 – 17 90 00  
                 Kundcenter för privatpersoner: 0771 - 524 524  

 

 

 
 

  

Mer info: www.försäkringskassan.se 
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Arbetsförmedlingen  

Verksamhet 
Huvudman: Arbetsförmedlingen 

Inriktning: Utifrån individens behov finns olika insatser/resurser inom Arbetsförmedlingen.  

Kriterier: För att ta del av arbetsförmedlingens insatser behöver individen vara inskriven hos 
arbetsförmedlingen som arbetssökande. Via arbetsformedlingen.se kan man skriva in sig med hjälp 
av e-legitimation alternativt kan man skriva in sig genom ett personligt besök på arbetsförmedlingen, 
inskrivningen förbereds på arbetsförmedlingens hemsida innan besöket. 
 

Beskrivning: Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra 
arbetsgivare med arbetssökande är arbetsförmedlingens viktigaste uppgift. Arbetsförmedlingen finns 
i hela landet och alla arbetsförmedlingens tjänster är avgiftsfria. Utöver förmedling av arbeten kan 
arbetssökande få stöttning på sin väg till arbete genom olika arbetsmarknadspolitiska program. 
Arbetsförmedlingen erbjuder även mer omfattande insatser till personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden.  

 

 

Extra stöd vid arbetslöshet 
Huvudman: Arbetsförmedlingen 

Beskrivning: Det finns extra stöd om man är ung och saknar erfarenhet, är ny i Sverige, har en 
funktionsnedsättning eller har varit arbetslös länge.  

Det kan handla om att komplettera utbildning, få praktisk erfarenhet genom en praktikplats eller att 
en arbetsgivare får ekonomiskt stöd i form av bidrag till lön eller hjälpmedel.  

Exempel på insatser är så kallade extra tjänster inom kommunala och statliga myndigheter, moderna 
beredskapsjobb inom staten, nystartsjobb, instegsjobb, stöd för introduktionsanställning, 
utbildningskontrakt och olika former av lönebidrag.  

Stöd och matchning finns för de som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. 
Tjänsten ges av privata aktörer som har avtal med Arbetsförmedlingen.  

 

I Västerbergslagen har Arbetsförmedlingen sitt kontor i Ludvika på Storgatan 16. 

Kontakt: Arbetsförmedlingen 0771-60 00 00, jourtelefon; 010-488 34 73. 
 

 

 

  

  

Mer info: www.arbetsformedlingen.se 
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Landstinget Ludvika/Smedjebacken 

Ludvika lasarett 

Ludvika lasarett är ett närsjukhus med jourmottagning som är öppen dygnet runt på helger och 
17:00-08:00 vardagar. Upptagningsområdet är Smedjebacken och Ludvika kommuner med en 
befolkning på ca 37 000 innevånare.  

Inom lasarettet inryms vårdcentral, specialistmottagningar, en vårdavdelning med 34 vårdplatser, 
folktandvård, apotek och landstingets serviceverksamheter med totalt cirka 400 anställda.  
Verksamheter på Ludvika lasarett; Arbetsterapi, Barn- och ungdomspsykiatrimottagning, Bild- och 
funktionsmedicin (röntgen), Dietistenhet, Geriatrik, Habilitering, Hudbehandlingsenhet, 
Jourmottagning, Kuratorsverksamhet, Laboratoriemedicin, Logopedmottagning, Medicinklinik, 
Sjukgymnastik, Specialiserad palliativ vård, Vuxenpsykiatrimottagning, Ögonmottagning 
 

Kontakt: 0240-49 50 00 

Besöksadress: Ludvika lasarett, Biskopsvägen 14, 771 81 Ludvika  

Landstingets växel 023-49 00 00 
e-post: landstinget.dalarna@ltdalarna.se 
 
 
  

Mer info: www.ltdalarna.se 
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BVC barnavårdscentraler 

 
Engelbrekt Telefon: 0240-69 51 10 Mån 8.15-9.00 
Engelbrektsgatan 20; Ludvika Kommun 
 
Sunnansjö Telefon:  0240-49 57 59 
Sjukstugevägen 3, Sunnansjö  
 
Grängesberg Telefon: 0240-49 59 50 Mån-Fre 8.00-16 00 
Idrottsvägen 10, Grängesberg  
 
Familjecentral Ludvika Telefon: 0240-49 50 00 
Ljunghällsvägen 1, Ludvika lasarett  
 
Smedjebacken Telefon: 0240-49 58 00 Mån-Fre 8.15-9.00 
Bergslagsvägen 11, Smedjebacken 
 
Landstingets växel 023-49 00 00 
e-post: landstinget.dalarna@ltdalarna.se 

 
 
  

Mer info: www.ltdalarna.se 
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Vårdcentraler i Ludvika 
 

Huvudman: Landstinget Dalarna 

Kriterier: Kontakt i första hand genom telefon för sjukrådgivning och tidsbokning 

Ludvika 
Ludvika Lasarett 0240-49 51 00, mån-fre 8.00-16.00 
Engelbrekt 0240-69 51 00, Engelbrektsgatan 20, Ludvika ( vcengelbrekt.se ) 
 
Grängesberg  
Idrottsvägen 10, Grängesberg 0240-49 59 50, mån-fre 8.00-16.00 
 
Sunnansjö  
VC Sunnansjö 0240-49 57 00, Sjukstugevägen 3, mån-fre 8.00-16.00  
 
Landstingets växel 023-49 00 00 
e-post: landstinget.dalarna@ltdalarna.se 
 

 
 

 

 

 
  

Mer info: www.ltdalarna.se 
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Riskbruk, missbruk och beroendemottagning Ludvika 

Huvudman: Landstinget 

På Lovis mottagningen arbetar de med att kartlägga eventuella problem kring alkohol, droger och 
läkemedel.  

Mottagningen möter upp individen oavsett vilken vårdcentral denne tillhör. 

Mottagningen arbetar tillsammans med socialtjänsten, psykiatrin och beroendeenheten, med 
utgångspunkt från individens specifika behov. 

All hjälp är naturligtvis på frivillig basis. 

 
Kontakt: Psykiatrisjuksköterska/Samtalsterapeut steg 1 Telefon: 072-141 94 95   
Distriktssköterska/KBT-terapeut steg 1 Telefon: 072-141 94 75 

Telefon:  0240 - 49 51 00, Telefontid: Mån-Fre 7.00-16.00 

Landstingets växel 023-49 00 00 
e-post: landstinget.dalarna@ltdalarna.se 

 

  
Mer info: www.ltdalarna.se 
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Ungdomsmottagningen Ludvika 
 

Huvudman: Landstinget Dalarna 

Inriktning: Kostnadsfri rådgivning, undersökning och behandling. 

Kriterier: Ungdomar upp till 23 år 

Beskrivning: Den som är 13-23 år är välkommen att besöka ungdomsmottagningen. Det går att få hjälp 
med preventivmedel, enskilda kurativa samtal. Inget problem är för litet att tas upp och personalen 
har tystnadsplikt. På ungdomsmottagningen försöker man att svara på alla frågor, lyssna och ge råd till 
ungdomarna som kommer dit. Ingenting som sägs där förs vidare. Inget problem är för litet och ingen 
fråga är för dum. Här arbetar barnmorska, gynekolog, kurator och allmänläkare. Besöken är 
kostnadsfria, alla som jobbar på mottagningen har tystnadsplikt.  

Kontakt: 0240-867 60, Carlavägen 34 (Pluto) 771 30 Ludvika 
Ons 13.00-16.30, 17.00-18.30, Tor 13.00-16.30 
e-post: ungdomsmottagningen@ludvika.se 
 

 
Landstingets växel 023-49 00 00 
e-post: landstinget.dalarna@ltdalarna.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer info: www.ltdalarna.se 
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BUP-mottagningen 
 

Huvudman: Landstinget Dalarna 

Beskrivning: BUP´s uppgift är att möta barn och unga som har allvarlig psykisk ohälsa och deras 
familjer. Om man bor i en kommun där samtalsmottagning ännu inte finns kontaktar man BUP för all 
psykisk ohälsa.  

BUP planerar tillsammans med familjen och skriver ner överenskommelsen i en vårdplan. Samarbete 
finns också med andra enheter inom BUP men också tillsammans med skola, socialtjänst, barn- och 
ungdomshabiliteringen, barn- och ungdomsmedicin, ungdomsmottagningarna och primärvård.  

Behandling kan ges individuellt och/eller i grupp och familjen brukar vara en del av behandlingen.  

Man kommer antingen via egen kontakt eller remiss från annan instans.  

Kontakt: Telefon 0240-49 55 70, Öppettider må-fre 08.00-16.00, lunch 12.00-13.00 
e-post: bup.ludvika@ltdalarna.se 
 
 
Akut rådgivning på kvällstid, nätter och helger 
BUPs länsgemensamma enhet i Falun 
Telefon: 023-49 20 70  
 
 
Landstingets växel 023-49 00 00 
e-post: landstinget.dalarna@ltdalarna.se 
  

Mer info: www.ltdalarna.se 
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Samtalsmottagningen 
 

Huvudman: Landstinget Dalarna  

Beskrivning: Samtalsmottagningen hjälper barn och unga upp till 17 år med lindrig till måttlig psykisk 
ohälsa. Vi erbjuder råd och stöd, bedömning och behandling samt individuellt föräldrastöd.  

Behandling ges individuellt eller i grupp, barnet/den unges hela omgivning och omständigheter vägs 
in i den totala bedömningen.  

Man ringer själv till oss-utan remiss-för att få råd eller diskutera hur du ska få hjälp på bästa sätt.  

Kontakt: Telefon 0240-49 50 00 
 

Landstingets växel 023-49 00 00 
e-post: landstinget.dalarna@ltdalarna.se 
 

  

Mer info: www.ltdalarna.se 
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Habiliteringen 
 

Huvudman: Landstinget Dalarna  

Beskrivning: Habiliteringen ska tillsammans med brukaren och dess närstående utreda orsakerna till 
individens svårigheter, bidra till att tillgodose brukarens behov ur flera perspektiv, bidra till att 
brukaren får förutsättningar att utvecklas och utnyttja sina egna resurser.  

Habiliteringen har också till uppgift att i samhället sprida kunskap om funktionsnedsättningar och de 
konsekvenser dessa kan medföra i vardagslivet.  

Habiliteringen är ett komplement till samhällets övriga stödåtgärder via hälso- och sjukvård, förskola, 
skola, socialtjänst, kommunernas LSS-verksamhet, Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen m fl.  

Kontakt: Telefon:0240-49 55 40, habiliteringen.ludvika@ltdalarna.se 

 
Vuxenhabiliteringen och Barn- och ungdomshabiliteringen i Ludvika arbetar med barn och unga i 
Ludvika/Smedjebackens kommuner. 
 

Landstingets växel 023-49 00 00 
e-post: landstinget.dalarna@ltdalarna.se 
  

Mer info: www.ltdalarna.se 
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Barn- och ungdomsmedicin 
 

Huvudman: Landstinget Dalarna  

Beskrivning: Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Falun erbjuder specialistvård för barn och 
ungdomar upp till 17 år.  Mottagningen har ett upptagningsområde bestående av följande 
kommuner: Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Hedemora, Avesta, Ludvika och Smedjebacken. För vissa 
sjukdomstillstånd är upptagningsområdet hela Dalarna. 

Verksamhetsområdet är mycket brett och rymmer alla medicinska problem och frågeställningar.  

Kontakt: Telefon 010-249 00 50 eller via 1177 Vårdguiden 
Landstingets växel 023-49 00 00 
e-post: landstinget.dalarna@ltdalarna.se 
 
 
 
  

Mer info: www.ltdalarna.se 
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Kris-och traumamottagningen i Borlänge 
 

Huvudman: Landstinget Dalarna 

Inriktning: Mottagningen är till för personer som är flyktingar eller asylsökande från 15 år och uppåt 
som kan vara traumatiserade av krig, tortyr eller annat samhälleligt våld.  

Beskrivning: Mottagningen är öppen för patienter från 15 års ålder som lider av allvarlig eller svår 
traumatisering. Mottagningen erbjuder bedömning, viss utredning och psykoterapeutisk behandling 
individuellt, för par och i grupp. Vi erbjuder även psykoedukativa insatser.  
 
Mottagningen, som är länsövergripande, är en fristående enhet i samma lokaler som psykiatriska 
mottagningen i Borlänge. Ev remiss ställs direkt till Kris- och Traumamottagningen. 

Kontakt: Tids- och avbokning 0243- 49 76 31 måndag – fredag kl. 10.00 – 11.00  

Landstingets växel 023-49 00 00 
e-post: landstinget.dalarna@ltdalarna.se 
 

Besöks- och postadress: 
Gyllehemsvägen 10, 784 60 Borlänge. 

 

 
Mer info: www.ltdalarna.se 
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Ungdomsmottagningen - UM Smedjebacken 
 

Huvudman: Landstinget Dalarna/Smedjebackens kommun 

Inriktning: Kurativa samtal, rådgivning och informationsgivning 

Målgrupp: Ungdomar 13-23år 

Den som är 13-23 år är välkommen att besöka ungdomsmottagningen, om önskemål finns att fortsätta 
besöka ungdomsmottagningen efter 23 så kontaktar man mottagningen. Det går att få hjälp med 
preventivmedel, enskilda kurativa samtal. Det går att få information om sex och samlevnad till klasser 
på högstadiet. Besöken är kostnadsfria, alla som jobbar på mottagningen har tystnadsplikt. Den är 
öppen onsdagar och torsdagar mellan 13:00 och 16:30 det är bra att boka tid i förväg men det går även 
att besöka spontant. Det finns en barnmorska och en kurator att tillgå på plats.  

Kontakt: Barnmorska 0240-762 26, Kurator 0240-66 03 91  

Besöksadress; Vasagatan 18 E, Smedjebacken (ingång från gaveln)  

e-post: ungdomsmott.smedjebacken@ltdalarna.se 

Landstingets växel 023-49 00 00 
e-post: landstinget.dalarna@ltdalarna.se 
 

 

 

 

 

  

Mer info: www.ltdalarna.se 
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Vårdcentral – Smedjebacken  
 

Huvudman: Landstinget Dalarna 

Inriktning: Sjukvård för hela familjen. 

Kriterier: Kontakt i första hand genom telefon för sjukrådgivning och tidsbokning 

Beskrivning: Vårdcentralen Smedjebacken har följande utbud: 
Astma/KOL-mottagning, Barnavårdscentral, Diabetesmottagning, Flyktinghälsa, Fotvård, 
Inkontinensmottagning, Jourmottagning, Läkarmottagning, Mödravårdscentral – 
Barnmorskemottagning, Primärvårdsrehabilitering, Provtagning/laboratorium, Samtalsmottagning 
och Sjuksköterskemottagning. 

Besöksadress: Bergslagsvägen 11, Smedjebacken.  

Kontakt: Tidsbokning, sjukvårdsrådgivning 06.30 – 16.00: 0240-49 58 00,  
                 Öppettider måndag-fredag 08:00-17:00 

Landstingets växel 023-49 00 00 
e-post: landstinget.dalarna@ltdalarna.se 
 

  

Mer info: www.ltdalarna.se 
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Psykiatrimottagning Ludvika 
 

Huvudman: Landstinget Dalarna 

Inriktning: Den psykiatriska öppenvården är en specialistverksamhet för personer med allvarlig 
psykisk sjukdom 

Kriterier: Psykiatriska mottagningen vänder sig till personer som har behov av specialistpsykiatri i 
Ludvika- och Smedjebackens kommun.  

Beskrivning: Till öppenvårdpsykiatrin kan man komma på remiss, söka själv eller göra egenanmälan 
via www.1177.se. Vanligen inleds kontakten med ett eller flera bedömningssamtal där problematiken 
kartläggs tillsammans med patienten och det görs en planering/vårdplan. Öppenvårdspsykiatrin 
erbjuder psykologiska utredningar, arbetsterapeutiska utredningar och medicinska utredningar och 
behandlingar, kognitiv beteendeterapi (KBT), kognitiv psykoterapi (KPT) och psykodynamiskt 
orienterade terapier, arbetsterapeutiska insatser med bl. a. funktionsbedömning. Vissa behandlingar 
erbjuds såväl i grupp som individuellt. 
På mottagningen finns olika kompetenser såsom läkare, sjuksköterskor, skötare, socionomer, 
arbetsterapeuter, psykologer, psykoterapeuter samt medicinska sekreterare. Alla som arbetar på 
psykiatriska mottagningen har tystnadsplikt. 

Besöksadress: Psykiatrimottagningen Ludvika, Ljunghällsvägen 45, 771 81 Ludvika 

Kontakt: Reception Tel: 0240-49 50 50 
Landstingets växel 023-49 00 00 

e-post: landstinget.dalarna@ltdalarna.se 
 
Vid behov av akut hjälp vid allvarliga psykiska problem, kontakta den psykiatriska akutmottagningen i 
Säter, telefon 0225-49 44 00. 

  

Mer info: www.ltdalarna.se 
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Övrigt 

Arbetsträning samt social integrering 
 

Luddes hunddagis 
Inriktning: arbetsträning 

Beskrivning: Socialt företag som tar emot personer som av olika anledningar står utanför den öppna 
arbetsmarknaden. Mål att integrera människor i arbetslivet.  

Kontakt: Telefon: 073-964 2752, luddeshunddagis@gmail.com 
Besöksadress: Eriksgatan 2, Ludvika 

 

 

Återvinningsbutiken 
Inriktning: arbetsträning 

Beskrivning: Socialt företag med möjlighet att ge möjlighet till social träning och att personerna får 
utvecklas i egen takt. Återvinningsbutiken jobbar med återvinning och renovering.  

Kontakt: Telefon: 070-600 7836, atervinningsbutiken.ludvika@gmail.com 
Besöksadress: Västerbacksvägen 3, Ludvika  

 

Disponentparken 
Inriktning: arbetsträning 

Beskrivning: Socialt företag som används för rehabilitering av personer som står långt ifrån den öppna 
arbetsmarknaden.  

Kontakt: Telefon 0240-207 00, disponentparkeninfo@gmail.com 
Besöksadress: Sköttorpsvägen 1, Grängesberg 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
 

Mer info: www.luddeshunddagis.se 
 

Mer info: www.disponentparken.se 
 

 

Mer info: https://www.yourvismawebsite.com/atervinningsbutiken-ludvika-ekonomisk-fo/startsida 
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Attention 
Huvudman: Intresseföreningen Attention 

Inriktning: Informationsspridning 

Kriterier: Individer med neuropsykiatriska funktionshinder 

Beskrivning: Attention är en intresseförening för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, till 
vilka räknas ADHD/DAMP, Asperger Syndrom, Språkstörning, Tvångssyndrom OCD och Tourette 
Syndrom mfl. Verksamheten riktar sig till er med eget funktionshinder, anhöriga, yrkesverksamma och 
intresserade. Attention jobbar med att sprida information kring neuropsykiatriska funktionshinder. 
Attention jobbar också med: 

• Att förbättra villkoren för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
• Att stödja och tillvarata medlemmarnas intresse 
• Att bilda nätverk och stödgrupper 
• Att ta till vara nya rön när det gäller vård, undervisning och samhällsstöd 
• Att sprida kunskap om funktionsnedsättningarna och våra medlemmars behov 

Kontakt: Tel: 070-365 67 54 e-post: attention-dalarna@hotmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mer info: http://attention-dalarna.se/ 
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Barnahus i Dalarna  

 
Huvudman: Åklagare, polis, barnmedicin, socialtjänst och BUP samverkar i en gemensam lokal.  

Inriktning: Barn och ungdomar upp till 18 år som utsatts för våldsbrott i nära relationer eller 
sexualbrott oavsett relation. 

Beskrivning: Målet med Barnahus i Dalarna är att erbjuda barn, som varit utsatta för våldsbrott i nära 
relationer och sexualbrott oavsett relation, ett omhändertagande som är anpassat utifrån barnets 
behov. De berörda parterna samverkar i en gemensam lokal. 
Till Barnahus i Dalarna kommer den personal som behöver ta del av barnets berättelse så att inte 
barnet behöver upprepa sig i förhör och intervjuer. På så sätt kan kvaliteten på de sociala 
utredningarna och på brottsutredningarna höjas och därmed ge ett säkrare underlag för relevant 
stöd. 
På Barnahus i Dalarna ska även personer som i sin yrkesverksamhet möter barn kunna få råd. 

Kontakt: Telefon: 0243 - 747 10 Telefontid: 08.00-16.00 
 

Borlänge kommun växel: Telefon 0243-74 000 

 
Besöksadress: Borganäsvägen 42, Borlänge  
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Brunnsviks folkhögskola 

Huvudman: Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), Landsorganisationen (LO)  

Inriktning: Idag bedriver Brunnsviks Folkhögskola Allmän kurs med olika profiler, musikutbildningar 

både på plats i Borlänge och på distans, kurser för behandlingspedagoger och inom urban 

matproduktion. De har också Studiemotiverande folkhögskolekurser och Etableringsuppdraget i 

samverkan med Arbetsförmedlingen samt samverkanskurser med ABF:s medlemsorganisationer. 

Brunnsviks Folkhögskola ligger i framkant inom fortbildning och samhällsutveckling, mycket tack vare 

anpassning till marknadens ökande behov av utbildning för att nå sysselsättning. 

Studierna är kostnadsfria. Däremot tar skolan ut en terminsavgift på 600 kronor som går till internet, 

visst material, studiebesök och kopiering för eget bruk. 

Kontakt:  Växel: 0243-33 01 00 

E-post: info@brunnsvik.se 

Besöksadress: Wallingatan 15, 784 34 Borlänge 
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Budgetrådgivning 
 

Huvudman: Smedjebacken och Ludvika Kommun 

Inriktning: Rådgivning 

Beskrivning: Om personen bor i Smedjebackens eller Ludvikas kommun finns möjligheten att få 
kostnadsfritt stöd och råd i budget- och skuldfrågor. Det går att få råd om hushållsekonomi och 
budgetplanering, att få hjälp att söka individuella lösningar för att använda sin ekonomi på bästa sätt. 

Det går att få hjälp med skuldsanering i de fall individen inte kan betala sina skulder.  
 
Kontakt: Smedjebackens kommun växel 0240-66 00 00, Ludvika kommun växel 0240-86 000,  
 

Konsumentvägledning 0771-525 525 

 

 

  

  

Mer info: www.hallakonsument.se 
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Familjerådgivning 
 

Huvudman: Ludvika & Smedjebackens Kommun 

Inriktning: Rådgivning 

Beskrivning: Rådgivning för alla i alla åldrar som upplever samlevnadsproblem. Det går att komma som 
par, enskilt eller med någon annan som individen har en nära relation med. På familjerådgivningen 
arbetar både manliga och kvinnliga socionomer med lång behandlingserfarenhet och psykoterapeutisk 
vidareutbildning inriktad på relationsbehandling och krisbearbetning. Kommunernas familjerådgivning 
drivs av Borlänge kommun tillsammans med Ludvika, Säter, Hedemora, Avesta och Smedjebacken. 

 På familjerådgivningen gäller: 

• Förstärkt sekretess 
• Inga journaler 
• Möjlighet att vara anonym 

 

Kontakt: Ludvika kommun växel 0240-86 000, 0240-862 01 eller 0243-664 50 
                 Smedjebacken kommun växel 0240 – 660 000 
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Fornby Folkhögskola Allmän kurs 
 

Huvudman: Landstinget Dalarna 

Inriktning: Allmän kurs 

Kriterier: För att få börja kurserna måste individen vara minst 18 år eller fylla det under läsåret. 

Beskrivning: I ABF-huset i Ludvika håller Fornby  folkhögskola allmänna kurser. Folkhögskolan utgår 
från en helhetssyn på människa och lärande. Var och en får möjlighet att utvecklas och växa som 
människa. Vi har bra kunskaper i pedagogik och våra olika ämnen och är samtidigt breda, nyfikna och 
prestigelösa. 

Lokalerna på Köpmansgatan 1 i Ludvika är tillgängliga för rörelsehindrade och hörselskadade. 

Kursinnehåll: Kursen är ettårig men den som behöver och vill kan gå kursen ett andra år. I första hand 
är kursen tänkt för den som behöver göra färdigt sin grundskole- eller gymnasieutbildning för framtida 
arbete eller vidare studier. Kursen är behörighetsgivande, ett sätt att komma vidare i sina studier. Man 
arbetar mycket med studieteknik och olika sätt att söka, bearbeta och presentera fakta. På schemat 
finns svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, religion och historia. I kursen 
ingår också skapande verksamhet och friskvård/hälsa. 

Studierna, som bedrivs på heltid, är avgiftsfria. Kursdeltagaren betalar själv sina läromedel och mate-
rialkostnader. Kostnaden beräknas till cirka 2000 kr per läsår, som kursdeltagaren sätter in på ett 
särskilt bokkonto innan skolstarten. Skolan håller kostnaderna nere genom att köpa in böcker och 
material gemensamt. 

Beslut om insats: Ansökan/i mån av antal platser 

Kontakt: Rektor 0243-23 95 05  

Besöksadress: Fornbyvägen 9, Borlänge  

På Fornbys filial i Ludvika har vi också två andra utbildningar: 

Studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF. En tre månaders kurs för deltagare som saknar 
gymnasiebehörighet. Anmälan genom Arbetsförmedlingen. 

Etableringskurs på folkhögskola, en utbildning för nyanlända invandrare. Den innehåller studier i 
svenska språket samt orienterande och arbetsförberedande delar. Deltagarna studerar på heltid 
under sex månader. Anmälan genom Arbetsförmedlingen 

Studierna är CSN-lån berättigade 

Telefon: 0240-49 00 00  

Besöksadress: Köpmansgatan 1, Ludvika  
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Fritid för funktionshindrade 
 

Huvudman: Ludvika & Smedjebackens kommun 

Beskrivning: Kommunen har ett brett utbud för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 
Aktiviteterna är ett komplement till det allmänna kultur- och fritidsutbudet. 

Till dessa aktiviteter måste du anmäla dig för att kunna delta. 

 

Kontakt: Ludvika kommun, växel 0240-86 000, Smedjebacken kommun växel 0240 – 660 000 
Kultur- och fritidsförvaltningen – handikappkonsulent  
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Frändskapshuset 
 

Huvudman: Ludvika kommun & Smedjebacken kommun 

Inriktning: Integration, etablering, social mötesplats 

Beskrivning: Frändskapshuset är en mötesplats för alla som vill träffas och umgås, lära känna varandra 
och ömsesidigt utbyta erfarenheter, socialt, språkligt och kulturellt. Frändskapshuset är ett verktyg för 
att korta vägen till varandra och göra det lite lättare att mötas. Frändskapshuset finns i både 
Smedjebacken och Ludvika kommun med olika utbud av aktiviteter. Här finns ett rikt och 
varierat utbud av aktiviteter till exempel kvinnoträffar, ungdomsgård, invandrarservice, 
samhällsinformation, tolkförmedlingen med mera. Det arrangeras samhällsorientering för 
ensamkommande barn samt svenska för invandrare. I Ludvika har det startat ett Babbel kaffe där det 
förekommer föreläsningar från Socialtjänsten för att möta behovet på information hos individen. 
Fokus är på helhetsbilden för familjen när de anländer, för att barnen ska må bra och fungera behöver 
hela familjen må bra.  
 
Kontakt: Ludvika kommun växel 0240-860 00 
 
Frändskapshuset Centrum, Fredsgatan 10, Ludvika. Telefon 0240-863 89 
Mån-fre 8.00-16.00, lunch 12.00-13.00  
 

Frändskapshuset Folkets Hus, Nyhammar. 
Tisdagar 13.30-16.00 
 

Frändskapshuset, Vasagatan 20, Smedjebacken, Telefon 0240-704 42 
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Kompetensbyrån 
 

Huvudman: ekonomisk förening 

Beskrivning: Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 
att tillhandahålla en stödstruktur för arbetsintegrerade sociala företag, ASF. Samla personer och 
organisationer som är intresserade av och vill främja utveckling av meningsfull och kvalitativ 
arbetsträning samt integrerat arbete och socialt företagande som ger människor, som annars står 
utanför arbetslivet, möjlighet till delaktighet och arbete. Föreningen kan vara part i och eller driva 
egna utvecklingsprojekt samt vara drivande kraft för skapande av arbetsintegrerade socialt 
företagande. För etablering och drift av arbetsintegrerade socialt företagande förutsätts samverkan 
med andra organisationer. 

 

Kontakt:   
Projektledare arbetsintegrerade sociala företag, Telefon: 023-77 70 00 
E-post: info@regiondalarna.se 
info@kompetensbyran.com 
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Kvinnojouren  
 

Huvudman: Ludvika och Smedjebacken Kommun 

Inriktning: Stöd till kvinnor och tjejer 

Beskrivning: Kvinnojouren ger stöd utifrån den enskilda kvinnans behov och önskemål. Det kan handla 
om att man behöver prata om sin livssituation och nuvarande relation. Kanske behöver man få råd 
omkring en polisanmälan eller en vårdnadstvist. Det kan också handla om att man utsatts för sexuella 
övergrepp, alldeles nyligen eller flera år tillbaka.  

Jourkvinnorna ger samtalsstöd och råd och kan också följa med som stödpersoner vid besök hos till 
exempel polis, advokat och socialtjänst. Ludvika och Smedjebackens kvinnojour erbjuder även skyddat 
boende för kvinnor och deras barn. Det finns en jourtelefon dit kvinnor och tjejer som behöver stöd 
kan ringa. Alla som söker stöd kan välja att vara anonyma och ingen registreras.  

Kontakt: Kvinnojouren 0240-199 19 eller 070-344 82 78 
E-post: ludvikakvinnojour@msn.com 
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Personligt ombud 
 

Huvudman: Ludvika och Smedjebackens kommun 

Inriktning: Personligt stöd i kontakter med myndigheter 

Kriterier: Tjänsten är ingen rättighet, bedömning om stöd görs från fall till fall 

Beskrivning: Ett personligt ombud ger råd och stöd i kontakter med sjukvård och myndigheter till 
individer med långvarig psykisk funktionsnedsättning mellan 18 – 65 år. Tillsammans med det 
personliga ombudet kartläggs individens behov av vård, stöd och service som individen har rätt till. 
Personligt ombud är ingen myndighet, det är kostnadsfritt för individen och de har tystnadsplikt. 

Den som behöver ett personligt ombud kan själv ta kontakt, men även anhöriga, myndigheter eller 
andra kan hjälpa till att förmedla kontakten. Ombuden arbetar uppsökande i kommunen. Olika 
myndigheter kan hjälpa till att förmedla kontakten, men inte remittera eller bestämma att individen 
ska få ett personligt ombud. Det är bara individen själv som avgör om den vill ha ett personligt ombud. 

Kontakt: ”Ett nummer in”: 072-718 68 79,  
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Rehabkonsulentteamet - Finsam Västerbergslagen 

 
Huvudman: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Ludvika och Smedjebackens kommuner, 
Landstinget Dalarna. 

Inriktning: Arbetslivsinriktad, myndighetssamordnad rehabilitering. 

Beskrivning: Rehabkonsulentteamet kan erbjuda ett snitt på ca 50 rehabiliteringsplatser. 
Rehabprocessens längd är tidsbegränsad till max 24 månader (med möjlighet till 12 månaders 
förlängning vid särskilda skäl). Målet är att personer skall avslutas med resultatet av att de uppnått 
egen försörjning genom arbete eller studier (med eller utan subvention), eller förbättrat sina 
möjligheter till egen försörjning och kan stå till arbetsmarknadens förfogande och därmed kan ta del 
av Arbetsförmedlingens ordinarie utbud (sk ”jobb-ready”).  

Målgrupp: Målgruppen är personer skrivna i Smedjebackens eller Ludvikas kommun, som är 
sjukskrivna och/eller långtidsarbetslösa. Personerna saknar egen försörjning och kan ha varit beroende 
av ersättning från försörjande myndigheter för sitt uppehälle under längre tid. Personen är i behov av 
samordnat stöd, och är aktuell hos minst en av parterna samt kan vara i behov av samordnat stöd från 
flera olika myndigheter.  

Rehabkonsultentteamet håller till i verksamhetshuset Björkhaga i centrala Ludvika dit deltagarna 
remitteras.  Teamet finns till för den som behöver stöd och rehabiliteringsinsatser för att uppnå en 
hållbar levnadssituation, ökad livsglädje, och genom det finna sin arbetsförmåga eller ökad motivation 
till studier. Rehabkonsulentteamet kan erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering, stöd och coachning 
för att förbättra möjligheterna att nå individens mål. Verksamheten förutsätter att individen är aktivt 
deltagande i sin egen arbetslivsprocess. 

Beslut om insats: Remiss via EVI (En Väg In) i Ludvika och Smedjebackens kommuner. 

Kontakt: Rehabkonsulentteamet 0240-161 06 info@finsamvb.se 
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Region Dalarna 

Region Dalarnas uppgift är att ansvara för, samordna och effektivisera det regionala 
utvecklingsarbetet i Dalarna. I det ligger att ta tillvara länets möjligheter och främja den regionala 
utvecklingen inom en rad olika områden som är betydelsefulla för tillväxt och sysselsättning i 
regionen. 

Det handlar om regional utvecklingsplanering, tillväxtprogram, omvärldsanalys, projektmedel för 
regional utveckling, infrastrukturfrågor och det samlade ansvaret för det strategiska arbetet. Region 
Dalarna arbetar också med Europafrågor. 

Region Dalarna är ett kommunalförbund med Dalarnas 15 kommuner och Landstinget Dalarna som 
medlemmar. Region Dalarna verkar som så kallat kommunalt samverkansorgan med ansvar för en 
del statliga uppgifter som tidigare legat på länsstyrelsen. Region Dalarna ansvarar även för 
intressebevakning för och viss service till primärkommunerna. 

Kontakt: Region Dalarna växel: 023-77 70 00 
E-post: info@regiondalarna.se 
Besöksadress: Myntgatan 2, 791 51 Falun 
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Tjejjouren Ludvika/Smedjebacken 
 

Beskrivning: Tjejjouren finns för tjejer och unga kvinnor i Ludvika och Smedjebackens kommun 
oavsett vad det gäller. 

Vi svarar på frågor, lyssnar och stöttar dig! Det finns inga dumma frågor och inget problem är för litet 
för att kontakta oss. När du kontaktar Tjejjouren väljer du själv vad du vill berätta för oss. Du behöver 
alltså inte berätta vem du är, vad du heter eller vart du bor! Hos oss är alla samtal, mejl och chattar 
viktiga.  

Vi som arbetar i Tjejjouren är tjejer i olika åldrar, från olika bakgrunder, med olika erfarenheter som 
vill finnas för andra tjejer som behöver någon att prata med. Tjejjouren är en ideell förening, vilket 
innebär att arbetet utförs på kvällar och helger och ingen får ekonomisk ersättning för det. Alla 
jourtjejer har genomgått utbildningar och har erfarenhet av att bemöta ungdomars frågor och 
funderingar.  

Kontakt: info@tjejjouren.se, ludvikatjejjour@roks.se 

 

 

  

Mer info: www.tjejjouren.se  

 



 52 

VBU-Västerbergslagens Utbildningsförbund 
 

Huvudman: Ludvika och Smedjebackens kommuner. 

Inriktning: Utbildning. 

Beskrivning: VBU står för Västerberslagens Utbildnings förbund, som är ett kommunalförbund mellan 
Ludvika och Smedjebackens kommuner. Genom detta förbund går det att tillhandahålla ett större 
utbud av utbildningar. En av fördelarna med att läsa hos oss är att det är du själv som i stor utsträckning 
väljer hur och när du vill studera. Med ett brett utbud av utbildningar, från grundskolenivå till 
yrkeshögskoleutbildning, kan vi hjälpa dig att hitta vägen till dina mål. Flexibla upplägg gör att du kan 
kombinera dina studier med familj och arbete. 

 

 

 

 

Befintliga resurser för vuxna: 

• Grundläggande vuxenutbildning: utbildningen är till för dig som inte har gått i skolan på länge, 
vill repetera något eller några ämnen. Tycker att det är svårt att läsa skriva och räkna. Behöver 
förbereda sig för studier på gymnasienivå. Vill läsa Svenska som andra språk. 
Kontakt: Skoladministratör 0240-865 00 
 

• Gymnasiekurser för vuxna: Om du inte har gått klart gymnasiet och saknar en fullständig 
gymnasieutbildning eller behöver du läsa kurser för att få behörighet till högskola? Då är det 
gymnasiekurser du ska studera! 
Kontakt: skoladministratör 0240-865 00 
 

• Särskild prövning: För den som vill höja eller saknar betyg i en viss kurs finns möjlighet att göra 
en prövning, det innebär att personen läser in en kurs på egen hand enligt kursplan och tentar 
av hela kursen. Detta sker i de flesta fall både skriftligt och muntligt och kan även innebära 
laborationer samt praktik för att underlag ska finnas för betygssättning.  
 

• Studie- och yrkesvägledning för vuxna: Hit vänder sig individen med frågor kring 
grundläggande vuxenutbildning och vilka gymnasiekurser som går att läsa, det går också att 
få hjälp med att hitta rätt i val av utbildning.  
Vad är vägledning? 
Vi fattar inga beslut åt dig. Målsättningen med vägledning är att ge dig bättre 
beslutsunderlag för ditt val - ökad självinsikt och ökade kunskaper om vilka alternativ som 
finns och vad de kan innebära. I begreppet "vägledning" kan man dock innefatta mycket. 
Förenklat kan man tänka sig vägledning som en process i tre steg:  
- Vem är jag? Vad kan jag?  
Vi hjälper dig att reda ut hur din situation ser ut just nu och försöker få dig att se klarare på 
dig själv och dina möjligheter.  
Vad finns det för alternativ för min del?  
Utifrån dina intressen och möjligheter försöker vi klargöra för dig vilka alternativ som finns 
och vad dessa innebär.  
Hur når jag målet? Hur ska jag gå tillväga?  

Mer info:  http://www.vbu.se/node/3874 



 53 

När du väl "vet vad du vill" hjälper vi dig att upprätta en handlingsplan med delmål och 
slutmål. 
Detta är beskrivningen av en vägledningsmodell. Du behöver kanske bara hjälp med en bit av 
processen, som t ex frågor av mer informativ karaktär. 
 
Kontakt: Studie och yrkesvägledare, SYV 0240-865 00,  info@vbu.ludvika.se  
 
Enskilda vägledningssamtal, behörigheter för olika utbildningar, telefontid, alla dagar utom 
onsdag, kl. 08:30-09:30, övrig tid tidsbokning per mail. 
 

•  SFI: Svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna 
personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I 
utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge 
språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och 
arbetsliv. Utgångspunkten för utbildningen är den enskildes behov och förutsättningar. 
Kontakt: Skoladministratör 0240-865 00  
 

• Yrkeshögskoleutbildningar: VBU har yrkeshögskoleutbildningar inom bryggteknik, 
markekologisk design, miljö och V/A-teknik. 
Kontakt: YH, Miljö och Förorenade områden: Utbildningsledare 0240-865 00  
YH, Miljö och V/A-teknik: Utbildningsledare 0240-865 00 
 

• YH, Bryggeriteknik: Utbildningsledare, 0240-865 00 
 

• Yrkesutbildningar: VBU har också ett antal yrkesutbildningar inom bygg, skärande/cnc, 
svetsteknik, kock och servering, kök och restaurang med SFI/SVA, barnskötarutbildning samt 
vård och omsorg. 
Kontakt: Skoladministratör, 0240-865 00 
 

Beslut om insats: Ansökning, mån av platser. 

Övriga kontaktpersoner: 
Behöver du få ut ett betyg: Vänd dig i första hand till den skola där du studerat, om den skolan är 
VBU, då ska du kontakta VBU:s Reception på telefon 0240-865 00 eller på info@vbu.ludvika.se 

Interkommunal ansökan: (Komvux i annan kommun) Handläggare 0240-865 00 

 
Övergripande frågor: Rektor 0240-865 00 
                                       Biträdande rektor 0240-865 00 
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KAA – det kommunala aktivitetsansvaret 

 
Huvudman: VBU - Västerbergslagens utbildningscentrum 

Målgrupp:-      Ungdomar 16-19 år som är folkbokförda i Ludvika, Smedjebacken. 
- Ungdomar som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år 

och som inte genomför eller har fullgjort nationellt program 
på gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande. 

- Ungdomar som genomför utbildning på något av Introduktionsprogrammen. 
Beskrivning: Hemkommunerna ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i 
kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför 
eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller 
motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). 
Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs 
lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att 
påbörja eller återuppta en utbildning.  
 
Kontakt: Samordnare 0240-865 00) info@vbu.ludvika.se 
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Vårdcentral Engelbrekt 
 

Inriktning: Sjukvård för hela familjen. 

Kriterier: Kontakt i första hand genom telefon för sjukrådgivning och tidsbokning 

Beskrivning: Vårdcentral Engelbrekt har följande utbud: 
läkarmottagning, barnmorskemottagning, BVC, distriktssköterskemottagning, diabetesmottagning, 
blodtrycksmottagning, astma/KOL mottagning, AVK-mottagning, sjukgymnastik, samtalsmottagning, 
laboratorium, vaccinationer, hälsokontroller 

Besöksadress: Engelbrektsgatan 20, 771 30 Ludvika 
                              Filial Engelbrekt, Trekanten, Bärkevägen 28 Söderbärke  

Kontakt: Tidsbokning, sjukvårdsrådgivning 07.30 – 16.00: 0240-69 51 00,  
                 Öppettider helgfri måndag-fredag 08:00-17:00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer info: www.vcengelbrekt.se 
www.ltdalarna.se 
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Västerbergslagens Samordningsförbund - Finsam 
 

Huvudman: Ludvika kommun, Smedjebackens kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Landstinget Dalarna 

Beskrivning: Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning uppnå en effektiv användning 
av resurser och insatser för individer i behov av samordnade social- och arbetslivsinriktade 
rehabiliteringsinsatser. Verksamheten bedrivs i Ludvika och Smedjebackens kommuner, med 
kansli/verksamhetshus i Björkhaga i Ludvika centrum som utgångspunkt. 

Den finansiella samordningen inom rehabiliteringsområdet i Västerbergslagen syftar mer 
övergripande till att samhällets totala kostnader ska minskas, samt till att den enskilde individen skall 
förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och egen försörjning. Vi arbetar för att samverkan även ska 
medföra rätt insats i förhållande till behov, samt bidra till ett minskat behov av stödinsatser från våra 
samverkande parter.  De samverkade parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget 
Dalarna och Ludvika och Smedjebackens kommuner kan, tillsammans med övriga aktörer från 
insatsområdena, ansöka om ekonomiskt från Västerbergslagens Samordningsförbund för 
individinriktade eller strukturövergripande insatser. 

Kontakt: 073-021 0406 info@finsamvb.se 

 

 

 

  



 57 

Jourhavande präst 
 

Huvudman: Svenska kyrkan  

Beskrivning: Jourhavande präst finns över hela landet och i jouren arbetar både kvinnor och män i 
alla åldrar anställda i Svenska kyrkan  

När du kontaktar Jourhavande präst behöver du inte vara orolig för att någon utomstående ska 
kunna ta del av det som sägs eller skrivs mellan dig och prästen.  
 

Kontakt: Jourhavande präst tar emot samtal alla dagar 21-06. Ring 112 och fråga efter Jourhavande 
präst.  

Du kan skicka ett digitalt brev till Jourhavande präst när du vill. Brevlådan är alltid öppen.  

Det går också att nå Jourhavande präst, måndag till torsdag 20-24 via chatten på  

 

 

 

 
 

 

  

Mer info: www.svenskakyrkan.se 
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BRIS-barnens rätt i samhället 

 
Beskrivning: Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barnets rättigheter genom 
att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda. 

Den som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator om det du funderar mycket 
på eller det du behöver hjälp med. Numret är 116 111. Telefonen är öppen 14-21 alla dagar. Det är 
gratis och du är självklart anonym om du vill!  

Till Bris vuxentelefon om barn kan du ringa om du vill prata om oro kring dina egna eller någon 
annans barn upp till 18 år. Vi som svarar är erfarna kuratorer. Samtalet kan handla om allt från 
allvarliga situationer till mer vardagliga dilemman. Syftet är att du som vuxen ska få stöd, vägledning 
och information om hur du kan bidra till att förändra ett barns situation till det bättre. Självklart har 
vi ett tydligt fokus på barnets perspektiv och rättigheter i våra samtal. 

Till Bris stödlinje för idrottsledare kan du ringa och prata om oro kring ett barn i din förening. Vi som 
svarar är erfarna kuratorer. Samtalet kan handla om allt från allvarliga situationer till mer vardagliga 
dilemman. Syftet är att du ska få stöd, vägledning och information om hur du kan bidra till att 
förändra ett barns situation till det bättre. Självklart har vi ett tydligt fokus på barnets perspektiv och 
rättigheter i våra samtal. 

Kontakt:  

Bris, Barnens rätt i samhället Telefon: 08-598 888 00 E-post: info@bris.se 

Bris vuxentelefon om barn  
077-150 50 50 Alla vardagar 9-12. 
 

Bris stödlinje för idrottsledare 
Telefon: 077-440 00 42 Alla vardagar 9-12. 
 

Broschyrer och material om Bris 
Mejla din fråga till info@bris.se 

  

Mer info: www.bris.se  
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Studiestartsstöd 
 

Huvudman: Hemkommunen och CSN 

Beskrivning: Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa kan få under en kortare tid för att läsa in en 
gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb. Hemkommunen bedömer vilka som tillhör 
målgruppen. För att ha rätt till stödet så måste du uppfylla vissa krav, även utbildningen måste 
uppfylla kraven. 

Ansökan: till hemkommunen. 

Krav: några av kraven är att personen ska vara arbetslös, ha kort tidigare utbildning, får inte ha haft 
CSN de senaste tre åren, ålder 25-56. 

Kontakt: VBU Västerbergslagens utbildningsförbund, Telefon: 0240-865 00 
e-post: info@vbu.ludvika.se 
 
 

 

 

 

  

 

Mer info: www.csn.se  

 


