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Förord  

Denna katalog är framtagen av Arbetsmarknadsenheten på Borlänge kommun på 
uppdrag av Borlänge samordningsförbund som finansierat framtagandet. 

Syftet med katalogen, som regelbundet ska uppdateras, är att alla handläggare/aktörer 
i Borlänge på ett lätt och överskådligt sätt ska kunna hitta vilka stöd – och rehabilite-
ringsresurser det finns för de Borlängebor som behöver stöd för att kunna bli självför-
sörjande. 

Ett av Samordningsförbundets uppdrag är att främja samverkan mellan myndighe-
terna/ rehabiliteringsaktörerna så att Borlängeborna får adekvata och snabba insatser 
som bidrar till att den enskilde kan bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. 

Samordningsförbundet ansvarar för att katalogen uppdateras. Ser du att något saknas 
eller är felaktigt eller behöver uppdateras kontakta undertecknad. Katalogen kommer 
att finnas på Borlänge kommuns hemsida och på Samordningsförbundets hemsida. 
Den kommer dessutom att tryckas i ett antal exemplar. 

 
Sune Hemmingsson, verkställande tjänsteman, Borlänge samordningsförbund 
sune.hemmingsson@borlange.se 
Telefon 070-217 07 46 
Adress: Borganäsvägen 12, 784 33 Borlänge 
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Finsam-teamet
Huvudman: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Borlänge kommun, Landstinget. 
Finansieras av Borlänge samordningsförbund.

Målgrupp: 20–55 år med tyngdpunkt på unga vuxna som inte är självförsörjande. De ska 
vara aktuella hos minst två rehabiliteringsaktörer varav Socialtjänsten bör vara den ena. 
Inskrivning sker löpande.

Krav på remiss från beredningsgruppen RESAM.

Beskrivning: Teamet består av handläggare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Landstinget och Socialtjänsten som arbeta≤r med att förstärka handläggningen samt coacha 
och matcha deltagarna till arbete eller studier.

Kontakt: 
Sune Hemmingsson, verkställande tjänsteman Borlänge samordningsförbund
070-217 07 46 
sune.hemmingsson@borlange.se

Arbetsförmedlingen
Huvudman: Arbetsförmedlingen.

Målgrupp: Arbetsgivare och arbetssökande.

Beskrivning:
Hos arbetsförmedlingen kan arbetssökande få hjälp med:
• Att söka arbete

• Att förbättra sitt arbetssökande
• Vägledning till arbete
• Utbildning till arbete
• Att starta eget
• Att klargöra sina arbetsförutsättningar
• Att anpassa sin arbetssituation
• Arbetsförberedande insatser
Hos arbetsförmedlingen kan arbetsgivare få hjälp med:

• Rekrytera nya medarbetare
• Utbildning inför rekrytering

För aktuella tjänster se:
www.arbetsformedlingen.se → faktablad insatser och program

Arbetsförmedlingen gör en individuell arbetsmarknadspolitisk bedömning och utifrån den 
beslutas vilken tjänst och vilka aktiviteter som är aktuella. Aktiviteterna inom målgrupper 
kan därför skilja sig åt. Kontakta arbetsförmedlingen (lokalt eller regionalt) för att få reda på 
vilka aktiviteter som finns för olika målgrupper.

Kontakt: Kundtjänst 0771-416 416

Läs mer: www.arbetsformedlingen.se
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Försäkringskassan
Försäkringskassan har samordningsansvar för personer som på grund av sjukdom har 
nedsatt arbetsförmåga och har behov av rehabilitering. Försäkringskassan beslutar 
om ersättningsform och annat stöd vid sjukdom/funktionshinder efter bedömning av 
arbetsförmåga.

Försäkringskassans samordningsuppdrag är dels på individnivå dels på strukturell nivå.

På individnivå innebär det att samordna aktiviteter från olika aktörer så att den försäkrade så 
snart som möjligt ska kunna återgå till arbetslivet.

På strukturell nivå handlar det om att skapa förutsättningar för en effektiv samverkan mellan 
flera aktörer inom rehabiliteringsområdet så att arbetet på individnivå ska fungera smidigt.

Ersättningsformer vid sjukdom:
•  Sjukersättning – för personer mellan 30-64 år som troligtvis aldrig kommer att kunna 

arbeta heltid på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.
•  Aktivitetsersättning – för personer mellan 19 – 29 år som på grund av sjukdom har 

nedsatt arbetsförmåga eller på grund av sin funktionsnedsättning behöver delta i 
förlängd skolgång för att fullfölja grundskolan eller gymnasieskolan.

•  Sjukpenning – ersättning för personer som inte kan arbeta under en begränsad tid på 
grund av sjukdom

•  Förebyggande sjukpenning – för personer som genomgår medicinsk behandling eller 
rehabilitering för att förebygga sjukdom eller förkorta sjukdomstiden. Behandlingen eller 
rehabiliteringen ska vara ordinerad av läkare och godkännas av Försäkringskassan.

Ersättningsformer vid funktionshinder:
•  Bilstöd – för personer med en bestående funktionsnedsättning som är beroende av bilen.
•  Arbetshjälpmedel – för personer med nedsatt arbetsförmåga alternativt personens 

arbetsgivare för att anpassa arbetsplatsen vid funktionsnedsättning och/eller sjukdom.
•  Assistansersättning – för personer med en stor och varaktig funktionsnedsättning som 

behöver personlig assistans med sina grundläggande behov.
•  Handikappersättning – för personer som på grund av en funktionsnedsättning behöver 

hjälp i sin dagliga livsföring eller hjälp för att kunna arbeta eller studera. Från och med 
det år man fyller 19.

•  Aktivitetsstöd – för personer som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, 
exempelvis jobb- och utvecklingsgaranti, arbetsmarknadsutbildning eller 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Försäkringskassan sköter utbetalningarna av stödet, 
men beslutet om rätt till stöd tas av Arbetsförmedlingen.

Kontakt för arbetsgivare, sjukvård, arbetsförmedling och kommuner: 0771-17 90 00 

Läs mer: www.forsakringskassan.se
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Arbetsmarknadsenheten
Huvudman: Borlänge kommun.

Målgrupp: Personer med behov av arbetslivsrehabilitering.

Beskrivning: Arbetsmarknadsenheten anordnar arbetspraktik, arbetsträning, rehabilitering, 
språkpraktik/språkstöd samt olika former av lönestödsanställningar.

I Arbetsmarknadsenhetens grundverksamhet ingår:
•  Ta Till Vara: butiksarbete, transport av möbler, lokalvård, renovering och reparationer
•  AME Service: snöskottning, gräsklippning, klottersanering, natur- och miljövård, 

snickeri, reparationer och bilrekond
•  Vassjön: skötsel av djuren (Highland cattle) och betesmarken samt iordningsställande av 

hagar

Arbetsmarknadsenheten är huvudman för projektet Drivkraft som riktar sig till personer 
med utomnordisk härkomst. Här arbetar man med förstärkta insatser riktat emot arbete 
och utbildning. Deltagarna får språkstöd och rådgivning för att kunna delta självständigt i 
samhällslivet.

Kontakt: Monica Malmqvist, enhetschef, 0243-745 93 
monica.malmqvist@borlange.se

 

Gemensamma krafter
Huvudman: Borlänge kommun.

Målgrupp: Boende i Jakobsgårdarna men även övriga Borlänge. Främst kvinnor.

Beskrivning: Mötesplats för personer som vill komma in i ett sammanhang.

Gemensamma Krafter är en samverkan mellan kommunen, Tunabyggen, landstinget, 
kyrkan, polisen, frivilligorganisationer mm som syftar till att samla alla goda krafter för 
barns och familjers bästa i bostadsområdet Jakobsgårdarna. Gemensamma Krafter är en 
länk mellan besökarna och de olika samverkanspartners. Representanter från ett antal lokala 
verksamheter finns på plats hos Gemensamma Krafter enligt schema.

Gemensamma Krafter anordnar olika aktiviteter utifrån besökarnas behov och önskemål.

Exempel på aktiviteter är studiecirklar, språkträning, gympa, familjeresor, studiebesök.
Öppet fyra dagar i veckan.

Kontakt: Ingela Thor, 0243-49 74 39
ingela.thor@borlange.se

Öppettider:
Mån-ons 9:00-12:00
Tor 10:00-13:00

Läs mer: www.borlange.se/gemensammakrafter
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COZMOZ
Huvudman: Borlänge kommun, Ungdomsenheten.

Målgrupp: Arbetssökande 18–25 år.

Beskrivning: Cozmoz är en praktikplats där ungdomarna får stöd och hjälp att snabbare och 
på en tryggare grund komma ut i samhället. Idag består den dagliga verksamheten av praktik 
i restaurang, café, park, media och underhåll.

Cozmoz Praktik: Praktik under handledning i följande verksamheter: event, park, restaurang, 
café. Här får ungdomarna chansen att prova olika yrkesområden. Alla praktikplatserna 
leds av utbildade handledare som guidar deltagaren i sin yrkesroll. Praktikanterna får en 
individanpassad handlingsplan som syftar till att utvecklas och uppnå uppsatta mål.

Cozmoz Coachning: Coachning, näringslivskontakter, praktiksamordning. Här inspireras och 
motiveras ungdomarna till att hitta sina egna vägar till egen försörjning, exempelvis praktik, 
arbete eller studier. Detta sker i form av motiverande samtal och kartläggning av deltagarens 
behov för att forma mål och konkreta handlingsplaner.

Cozmoz Utbildning:
•  kurs Unga till arbete – en kurs där man under fyra veckor jobbar med personlig 

utveckling och kunskaper i jobbsökarverksamhet, så som CV, personligt brev och 
intervjuteknik. Kursen följs i de flesta fall av fyra veckors praktik på externt företag

•  kurs CozWords – introduktion till svenska samhället för somaliska ungdomar, interna 
kortkurser utifrån behov och efterfrågan, praktikfördjupning

Cozmoz Extern: Extern praktik samt studier. Här använder Cozmoz sina kontakter med det 
lokala näringslivet för att hjälpa ungdomarna att hitta en meningsfull praktik.

Kontakt: Peter Östlund, föreståndare, 0243-661 92
peter.ostlund@borlange.se

Läs mer: www.cozmoz.nu

Socialtjänst
Huvudman: Borlänge kommun, Socialförvaltningen 

Målgrupp: Alla boende i Borlänge.

Socialtjänsten har tre huvudsakliga målgrupper för sin verksamhet:
•  Personer med ekonomiska svårigheter
•  Barn och ungdomar som far illa och behöver stöd
•  Personer med alkohol- och narkotikaproblem Beskrivning:

Socialtjänsten är ett stöd för Borlängebor i utsatta situationer.

Stöd och hjälp kan fås genom ansökan om bistånd eller i vissa fall genom rådgivning.

Socialförvaltningen erbjuder vidare budget- och skuldrådgivning, familjerådgivning, 
samarbetssamtal och utredning i familjerättsliga frågor gällande barn/ungdomar.

Kontakt: 0243-740 16

Läs mer: www.borlange.se
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Försörjnings- och rehabiliteringsenheten
Huvudman: Borlänge Kommun

Målgrupp: Borlängebor med behov av ekonomiskt bistånd.

Beskrivning: Försörjnings- och rehabiliteringsenheten har mycket samverkan med andra 
aktörer. Här slussas klienterna vidare till rätt samverkanspartner som genomför relevanta 
åtgärder.

Enheten består av bland annat:
•  ett mottagningsteam som tar emot alla nya klienter
•  ett arbetsmarknadsteam som hjälper de som är sjuka med kan arbeta deltid
•  ett rehabiliteringsteam för personer med oklar problematik och/eller oklar 

arbetsförmåga
•  ett kartläggningsteam där anställda med olika kompetenser arbetar tvärprofessionellt 

kring individen
•  budget- och skuldrådgivare

Kontakt: 0243-740 16

Budget- och skuldrådgivning
Huvudman: Borlänge kommun, Socialtjänsten.

Målgrupp: Personer med behov av ekonomisk rådgivning.

Beskrivning: Hos budget- och skuldrådgivare kan man få hjälp med
•  att göra en hushållsekonomisk översikt för att se hur pengarna används
•  att minska utgifternas storlek
•  att diskutera hur man kan försöka få bättre villkor hos sin fordringsägare
•  att få råd om vart man vänder sig och vem man pratar med
•  att få råd och anvisningar i samband med skuldsanering 

Kontakt: Yvonne Naessén, 0243-742 64
yvonne.naessen@borlange.se
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Missbruksenheten
Huvudman: Borlänge kommun, Socialförvaltningen.

Målgrupp: Personer med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. 
För att ta del av enhetens öppenvård och boende måste man vara minst 18 år. För 
myndighetsdelen (utredning av vårdbehov) måste man vara 20 år.

Beskrivning: Vid missbruksenheten kan man få råd och stöd, vård och behandling både för 
egen del och som anhörig eller vän. Verksamheten samarbetar med andra myndigheter och 
organisationer när det gäller missbruk- och beroendefrågor. Missbruksenheten omfattar:

Missbruksgruppen (Sveagatan 15 1tr):
Hit kan man som enskild individ vända sig och ansöka om hjälp. Missbruksgruppen utreder 
hjälpbehov och problemtyngd och kan utifrån det bevilja olika vård- och behandlingsinsatser.

Alkohol och drogrådgivningen (Sveagatan 15 1tr):
För Borlängebor med alkohol- eller drogrelaterade problem. Här erbjuds rådgivning och 
behandling för enskilda personer med egen problematik samt anhörigstöd. Man har rätt att 
vara anonym i kontakten med Alkohol- och drogrådgivningen.

Missbruksbehandling:
•  KBT och återfallsprevention, individuellt eller i kvinno- respektive mansgrupp
•  Motivation och behandling, enligt 12-steg, individuellt eller i kvinno- respektive 

mansgrupp
•  CRA-behandling
•  Motiverande samtal (MI)

Övrigt:
•  Anhöriggrupper och individuellt anhörigstöd
•  Rådgivning
• Drogtester
• Uppsökande verksamhet

Bostället:
Boende för personer med missbruksproblem utan egen bostad. Här finns 
behandlingsassistenter och olika aktiviteter anordnas utifrån individens behov. Krav på att 
vara nykter och drogfri.

Boende Thenstedsgatan:
Uthyrning av lägenheter i andra hand för personer som t.ex. har klarat sin behandling och 
ska ta ett steg vidare ut i samhället. Ingen personalbemanning men regelbundna besök av en 
behandlare. Krav på att vara nykter och drogfri.

Kontakt: Kommunens växel 0243-740 00

Läs mer: www.borlange.se
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Öppenvårdsenheten 
barn, unga och familj
Huvudman: Borlänge kommun, Socialförvaltningen.

Målgrupp: Borlänges familjer med barn 0–25 år.

Beskrivning: Stöd för familjer genom samtal. Här finns bred kompetens för att möta de 
problem som kan uppstå i en familj. Hos öppenvården finns:

• Fyra familjeterapeuter som har samtal med familjer, föräldrar, barn och unga 0-25 år
• Två familjeterapeuter som har samtal i hemmet, främst i barnfamiljer
• Behandlare som ger samtalsstöd till mammor och barn
• Föräldrautbildningar
• Trappan – samtal för barn som bevittnat våld
• Linus-grupper för barn med missbruk i sin närhet
•  Kvinnofridsrådgivare som ger stöd till kvinnor som lever i en relation där det 

förekommer våld
•  Ex-it ungdomsbehandlare som arbetar med stöd till unga i missbruk inklusive HAP, ett 

haschavvänjningsprogram med individuellt stöd. De har samarbete och kontakt med 
föräldrarna

•  Ungdomsbehandlare som arbetar med ungdomstjänst och stöd och samtal med 
ungdomar och deras föräldrar

• Kris- och våldsmottagning för män
• Kurator vid ungdomsmottagningen 

Kontakt: 0243-739 98. 
Nås säkrast kl 11.30–12.30, men har ofta öppet även under andra delar av dagen.

Familjerådgivning
Huvudman: Borlänge kommun.

Målgrupp: Personer med behov av rådgivning i par- och familjerelationer.

Beskrivning: Familjerådgivningens verksamhet är gemensam för sex samverkande 
kommuner: Borlänge, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Hedemora och Avesta.

Kontor finns i Borlänge, Smedjebacken och Hedemora.

Familjerådgivningen tar emot besök efter tidsbeställning på telefon. Man kan komma som 
par, som enskild eller med någon annan/andra som man har nära relationer till.

Den/de sökande avgör innehållet i samtalet. Här gäller: förstärkt sekretess, inga journaler, 
möjlighet att vara anonym, avgift 100 kr per besök – efter 5:e samtalet ingen avgift.

Kontakt:
Tidsbeställning och rådgivning: 0243-664 50
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Daglig verksamhet
Huvudman: Borlänge Kommun, Handikappomsorgen.

Målgrupp: De personer som kan ha rätt till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) är personer i yrkesverksam ålder, som saknar 
förvärvsarbete, inte utbildar sig och som tillhör följande grupper:

• Personer med utvecklingsstörning, autism eller ett autismliknande tillstånd
•  Personer med bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen 

ålder

Har man inte rätt till daglig verksamhet enligt LSS kan man istället ansöka om sysselsättning 
enligt socialtjänstlagen (SoL).

Beskrivning: Daglig verksamhet erbjuder den enskilde personen stimulans, utveckling, 
meningsfullhet och gemenskap efter dennes önskemål. Verksamheten innehåller aktiviteter 
som är socialt och arbetsmässigt utvecklande samt medverkar till ett ökat samhällsdeltagande. 
Varje person har en arbetsplan utformad utifrån förmåga och behov. Daglig verksamhet är 
organiserat mot tre huvudinriktningar:

Basverksamhet
Här arbetar brukaren i en lokal med personal som stöd och utifrån en verksamhetsinriktning.

Företagsverksamhet
Här arbetar brukaren i en mindre verksamhet, med stöd av en personal. Arbetet utförs på ett 
företag.

Enskild plats i ett företag
Här arbetar brukaren med en namngiven handledare från företaget. Personal från 
Utrekryteringen kan stödja brukaren vid behov.

Utrekryteringen är en del av Daglig verksamhet. Utrekryteringens verksamhet finns i hela 
kommunen, i den privata och offentliga sektorn, inom olika arbetsområden som butiker, 
verkstäder, idrottsplatser, äldreomsorg, kök, föreningar.

Kontakt: Anette Englund, enhetschef, 0243-66318
anette.englund@borlange.se
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Ledsagarservice
Huvudman: Borlänge kommun, Handikappomsorgen.

Målgrupp: Personer med funktionsnedsättning och behov av hjälp med att ta sig till olika 
typer av aktiviteter.

För att bli beviljad ledsagarservice enligt LSS, ska man tillhöra någon av lagens tre 
personkretsar:

• Personer med utvecklingsstörning, autism eller ett autismliknande tillstånd
•  Personer med bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen 

ålder
•  Personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som ej beror 

på normalt åldrande och som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 
Beskrivning:

Ledsagarservice enligt LSS, är en insats knuten till aktiviteter utanför hemmet.
Tillsammans med en ledsagare kan personen exempelvis delta i fritidsaktiviteter eller få 
sällskap på vägen till och från jobbet. Ledsagarservicen ska vara individuellt utformad och 
vara ett personligt stöd.

Kontakt: Biståndshandläggare LSS, 0243-736 54

Telefontid: vardagar kl 13.00–14.00

Kontaktperson
Huvudman: Borlänge kommun, Handikappomsorgen.

Målgrupp: För att bli beviljad kontaktperson enligt LSS, ska man tillhöra någon av 
lagens tre personkretsar. En ansökan om kontaktperson behöver göras till kommunen. En 
behovsbedömning görs sedan utifrån behov och lagrum.

Beskrivning: En kontaktpersons främsta uppgift är att vara medmänniska, en vän att 
umgås med och som går att lita på. När och var man träffas och vad man gör, bestämmer 
kontaktpersonen och brukaren tillsammans. Det kan handla om att gå på bio, gå ut och äta, 
promenera, baka, med mera.

Kontakt: Kommunens växel 0243-740 00, be om att få prata med en biståndshandläggare.
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Servicebostad
Huvudman: Borlänge kommun, Handikappomsorgen.

Målgrupp: Vuxna med behov av särskilt anpassat stöd och boende.

Beskrivning: En servicebostad innebär en fullvärdig lägenhet som finns tillsammans med 
andra servicebostäder.

Syftet med servicebostaden är att personer med funktionsnedsättningar skall ha möjlighet att 
bo självständigt och samtidigt ha tillgång till stöd, service och omvårdnad.

Som boende i servicebostad har man tillgång till gemensamma utrymmen för gemenskap och 
service.

På boendet finns en personalgrupp som ger den boende stöd och service för den dagliga 
livsföringen. Målet är att stödja den boende till ett så självständigt liv som möjligt. Stödet 
utformas individuellt i samarbete med den boende och dennes ev. företrädare.

Kontakt: Cecilia Renfjord, 0243-66101
cecilia.renfjord@borlange.se

Boendestöd
Huvudman: Borlänge kommun, Socialpsykiatrin.

Målgrupp: Psykiskt funktionshindrade med rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL).
Personer med LSS kan också ha rätt till boendestöd, men dessa måste även få ett beslut om 
bistånd enligt SoL.

Beskrivning: Boendestödet syftar till att ge personer hjälp att få stöttning och struktur i 
vardagen. Det är ett pedagogiskt stöd som är individuellt och behovsbedömt. Boendestödjare 
arbetar för personers självständighet, vilket också kan omfatta aktiviteter utanför hemmet. En 
central del är att personen gör detta tillsammans med en boendestödjare.

Kontakt: Kommunens växel 0243- 74 000, be om att få prata med en biståndshandläggare.

Socialpsykiatrins boende
Huvudman: Borlänge kommun, Socialpsykiatrin.

Målgrupp: Personer som behöver större insatser än boendestöd. Krav på beslut om insats 
från biståndshandläggare.

Beskrivning: Inom Borlänge kommuns socialpsykiatri finns det ett gruppboende och en 
servicebostad. Bostäderna är för de som behöver mer pedagogiskt stöd och struktur i sin 
vardag och som har ett beslut om insats. I servicebostaden finns det dag- och kvällspersonal, 
medan det på gruppboendet finns personal dygnet runt.

Kontakt: Kommunens växel 0243- 74 000, be om att få prata med en biståndshandläggare.
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Socialpsykiatrins sysselsättning
Huvudman: Borlänge kommun, Socialpsykiatrin.

Målgrupp: Personer i behov av sysselsättning via socialpsykiatrin.

Beskrivning:

Möjligheternas hus:
I stadsdelen Mjälga finns en dagverksamhet ”Möjligheternas Hus”. Här finns 
sysselsättning och arbete för individer utifrån deras förutsättningar. Beslut om insats från 
biståndshandläggare krävs.

Lamellen:
Ett samarbete med RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa). För att delta krävs 
medlemskap i RSMH eller biståndsbedömning.

Möjligheternas café:
På Möjligheternas café har kommunen två handledare som arbetar med de personer som 
behöver arbetslivsrehabilitering. Möjligheternas café startade som ett tvåårigt EU-projekt 
men är nu en ekonomisk förening. Föreningen driver nu caféet i egen regi som ett socialt 
företag. Caféet finns beläget i Borlänge bibliotek och har öppet 10-16.

Utrekryteraren:
en tjänst som är ett samarbete mellan socialpsykiatrin, socialförvaltningen och LSS daglig 
verksamhet. En arbetskonsulent som jobbar med att hjälpa människor ut i sysselsättning på 
arbetsmarknaden.

IPS:
Individanpassat stöd till arbete.

Under alla delar av socialpsykiatrin finns det vård- och stödsamordnare som är en modell för 
att underlätta samordning mellan olika huvudmän.

Kontakt: Kommunens växel 0243-740 00

Arbetskonsulent – Unga vuxna 
med  funktionsnedsättningar
Huvudman: Socialpsykiatrin, Borlänge Kommun.

Målgrupp: Personer mellan 18 och 30 år som har haft svårt att komma ut på den öppna 
arbetsmarknaden. Personer med utredda psykiska funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska 
diagnoser samt psykisk utvecklingsstörning. Personer som ännu inte är utredda och personer 
med multihandikapp. Personerna har deltagit i olika åtgärder utförda av kommunala, statliga 
och landstingsinstanser.
Man remitteras hit från någon annan myndighet/enhet.

Beskrivning: Arbetskonsulenten genomför tillsammans med personen en kartläggning 
och åtgärdsbedömning över livssituation vad gäller intressen, önskemål, förmåga och 
möjligheter. Arbetskonsulenten bedriver motivationsarbete gällande insikt och förmåga och 
hjälper personen att komma rätt för att komma vidare mot arbete, utbildning eller en annan 
sysselsättningsform. Arbetskonsulenten erbjuder även stöd vid kontakt med myndigheter.

Arbetskonsulenten arbetar i samverkan med bl. a. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Socialförvaltningen, Biståndsbedömning, LSS, AME, Cozmoz samt Landstingets 
öppenvårdspsykiatri och habilitering.

Kontakt: Arbetskonsulent Tina Spers, 0243-664 71 
tina.spers@borlange.se
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IPS – Individanpassat stöd till arbete
Huvudman: Borlänge Kommun, Sociala sektorn, Socialpsykiatrin.

Målgrupp: Borlängebor mellan 18 och 64 år som har en kontakt hos den psykiatriska 
öppenvårdsmottagningen och är motiverade att börja arbeta eller studera.

Man kommer till IPS genom remiss som man fyller i tillsammans med sin behandlare inom 
psykiatrin.

Beskrivning: IPS är en rehabiliteringsmodell som är speciellt utformad för personer med 
psykisk funktionsnedsättning som har en önskan och motivation att komma ut i arbete 
eller studier. Arbetskonsulenterna som arbetar med IPS erbjuder den med psykisk ohälsa 
individuellt stöd och vägledning för att hitta, få och behålla ett arbete eller en utbildning. 
Tillsammans med deltagaren kartlägger arbetskonsulenterna dennes intresseområden baserat 
på deltagarens önskemål, erfarenheter, förmågor och mål.

Kontakt:
Malin Eriksson, arbetskonsulent, 0243-66405, 070-6950490,  
malin.eriksson@borlange.se
Mikael Kolmodin, arbetskonsulent, 0243-66339, 070-2970637,  
mikael.kolmodin@borlange.se

Personligt ombud
Huvudman: Borlänge kommun.

Målgrupp: Personer över 18 år med psykiska funktionshinder och väsentliga svårigheter att 
utföra aktiviteter på olika livsområden.

De enskilda som kan få stöd av personligt ombud ska ha sammansatta och omfattande behov 
av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning samt ha behov av långvariga 
kontakter med socialtjänsten, primärvården, och den specialiserade psykiatrin och andra 
myndigheter.

Ingen diagnos eller remiss krävs.

Beskrivning: Ett Personligt ombud kan hjälpa och råda i kontakterna med olika 
myndigheter, så att personen får den hjälp denne behöver och har laglig rätt till. Personligt 
ombud är fristående från myndigheter, har tystnadsplikt och är kostnadsfritt.

Kontakt: Lotta Bergh, 0243-739 82  
po-teamet@borlange.se

Läs mer: www.borlange.se/personligtombud



Borlänge samordningsförbund  •  Resurskatalog  •  Borlänge kommun  16

Vägledningscentrum
Huvudman: Borlänge kommun, Vuxenutbildningen.

Målgrupp: Nuvarande och/eller blivande studenter inom någon form av vuxenstudier.

Beskrivning: Vuxenutbildningens studie-och yrkesvägledning bedrivs på 
Vägledningscentrum på Humanistgatan 4 i Borlänge.
Här kan man få vägledning och information om utbildningar, studiefinansiering, yrken och 
arbetsmarknad.

Genom samtal kan man här få hjälp med:
- att utreda och klargöra situationen
- att vidga perspektiven
- information om regler för behörighet och betyg
- information om utbildningar och yrken
- information om studieekonomi
- att upprätta en individuell studieplan

Vägledningscentrum har öppet för drop in varje dag. Det går även att boka tid för 
vägledningssamtal.

Kontakt: 0243-740 54 vlc@borlange.se

Telefontid:
Tis-fre kl 08.30–09.30, studie- och yrkesvägledare
Mån-fre kl 10.00–12.00, administratör

Öppettider:
Mån-fre kl 10.00–12:00
Mån och tor även kl 13.00-16.00

Läs mer: www.borlange.se/vux

Vuxenutbildning – Grundskolekurser
Huvudman: Borlänge kommun, Vuxenutbildningen.

Målgrupp: Vuxna från 20 år.

Beskrivning: Kurser för de som vill få grundskolekompetens alternativt förbättra sina 
kunskaper från grundskolan, eller repetera inför vidare studier på gymnasienivå.

Kontakt: 0243-740 54 vlc@borlange.se

Telefontid:
Tis-fre kl 08.30–09.30, studie- och yrkesvägledare
Mån-fre kl 10.00–12.00, administratör

Öppettider:
Mån-fre kl 10.00–12:00
Mån och tor även kl 13.00-16.00

Läs mer: www.borlange.se/vux
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Vuxenutbildning – Gymnasiekurser
Huvudman: Borlänge kommun, Vuxenutbildningen.

Målgrupp: Vuxna från 20 år. Krav på avslutad grundskola eller motsvarande.

Beskrivning: Kurser för de som vill få slutbetyg eller gymnasieexamen, högskolebehörighet 
och/eller allmän fortbildning. Kurserna ges hos Vuxenutbildningen samt på distans.

Kontakt: 0243-740 54 vlc@borlange.se

Telefontid:
Tis-fre kl 08.30–09.30, studie- och yrkesvägledare
Mån-fre kl 10.00–12.00, administratör

Öppettider:
Mån-fre kl 10.00–12:00
Mån och tor även kl 13.00-16.00

Läs mer: www.borlange.se/vux

Yrkesutbildningar
Huvudman: Borlänge kommun, Vuxenutbildningen.

Målgrupp: Vuxna från 20 år.

Beskrivning: För de som vill få kunskaper och färdigheter för arbete inom en specifik 
verksamhet.

Yrkesutbildningarna som är aktuella för 2014 är CNC-operatör, Elteknik, Fastighetsskötare, 
Lokalvård, Restaurang, Vård- och omsorgsutbildning samt Yrkesförare – lastbil. Deltagarna 
studerar enligt en individuell studieplan.

Kontakt: 0243-740 54 vlc@borlange.se

Telefontid:
Tis-fre kl 08.30–09.30, studie- och yrkesvägledare
Mån-fre kl 10.00–12.00, administratör

Öppettider:
Mån-fre kl 10.00–12:00
Mån och tor även kl 13.00-16.00

Läs mer: www.borlange.se/vux



Borlänge samordningsförbund  •  Resurskatalog  •  Borlänge kommun  18

Yrkeshögskola
Huvudman: Borlänge kommun, Vuxenutbildningen.

Målgrupp: Vuxna från 20 år. För att bli antagen till utbildningen krävs grundläggande 
behörighet för yrkeshögskoleutbildning. Ämnesspecifika behörighetskrav tillkommer.

Beskrivning: En 2-årig yrkesutbildning på heltid som leder till yrkeshögskoleexamen.
Det aktuella ämnet för 2014 är underhållstekniker inom processindustrin. Utbildningen ger 
goda förutsättningar till arbete, såväl i Sverige som i övriga Europa.
All undervisande personal har branschanknytning och stor erfarenhet från sina specifika 
yrkesområden.

I den arbetsförlagda delen av utbildningen, LIA (Lärande I Arbete), tillämpas det teoretiska 
innehållet av genomgångna kurser där studenten ska, på ett professionellt sätt, i olika företag 
och organisationer arbeta med modern elteknik. LIA utgör ca 1/4 av utbildningen och ger 
studenten, förutom de praktiska kunskaperna, möjlighet att skapa sitt viktiga nätverk inom 
branschen.

Kontakt: 0243-740 54 vlc@borlange.se

Telefontid:
Tis-fre kl 08.30–09.30, studie- och yrkesvägledare
Mån-fre kl 10.00–12.00, administratör

Öppettider:
Mån-fre kl 10.00–12:00
Mån och tor även kl 13.00-16.00

Läs mer: www.borlange.se/vux

Svenska För Invandrare
Huvudman: Borlänge kommun, Vuxenutbildningen.

Målgrupp: Vuxna från 20 år som inte har svenska som modersmål.

Beskrivning:
Målet för SFI är att eleven ska utveckla:
• sin förmåga att läsa och skriva svenska
•  sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang
• ett gott uttal
•  sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel
•  sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer
•  insikter i hur man lär sig språk
•  inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling

Ansökan och antagning sker kontinuerligt.
Det finns även en tidig yrkesintroduktion med SFI, Yrkesspåret.

Kontakt: 0243-740 54 vlc@borlange.se

Telefontid:
Tis-fre kl 08.30–09.30, studie- och yrkesvägledare
Mån-fre kl 10.00–12.00, administratör

Öppettider:
Mån-fre kl 10.00–12:00
Mån och tor även kl 13.00-16.00

Läs mer: www.borlange.se/vux
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Yrkesspåret
Huvudman: Borlänge kommun, Vuxenutbildningen.

Målgrupp: Vuxna från 20 år.

Beskrivning: Yrkesspåret är en introduktion till gymnasial yrkesutbildning i två steg för 
personer med annat modersmål än svenska.

Steg 1: Arbetslivssvenska
Under 10 veckor läser eleven arbetslivssvenska 2 dagar och SFI 3 dagar/vecka. Eleven 
introduceras till arbetsuppgifter inom valt yrke genom bland annat studiebesök, studieteknik 
samt ordkunskap inom yrkesområdet.

Steg 2: Prova på
Under 10 veckor provar eleven på ett yrke under 2 dagar och fortsätter att läsa SFI samt 
arbetslivssvenska 3 dagar/vecka.

Nästa steg är en yrkesutbildning på ca 20-80 veckor.

Kontakt: 0243-740 54 vlc@borlange.se

Telefontid:
Tis-fre kl 08.30–09.30, studie- och yrkesvägledare
Mån-fre kl 10.00–12.00, administratör

Öppettider:
Mån-fre kl 10.00–12:00
Mån och tor även kl 13.00-16.00

Läs mer: www.borlange.se/vux

Lärvux
Huvudman: Borlänge kommun, Vuxenutbildningen.

Målgrupp: Vuxna från 20 år med inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning 
eller förvärvad hjärnskada.

Beskrivning: Lärvux finns för den som vill lära sig mer eller repetera tidigare studier. Här 
studerar man i långsam takt i små grupper. Deltagarna är med och planerar innehållet 
i undervisningen. Tillsammans sätts det upp mål som utgår från deltagarnas önskemål, 
kunskaper och erfarenheter.
Lärvux finns i tre nivåer: grundläggande lärvux som motsvarar träningsskolan, 
grundläggande lärvux som motsvarar grundsärskolan samt gymnasial lärvux som motsvarar 
gymnasiesärskolans nationella program.
Antagning och kursstart sker kontinuerligt.
Rådgivning och ansökan sker via Vägledningscentrum.

Kontakt: 0243-740 54 vlc@borlange.se

Telefontid:
Tis-fre kl 08.30–09.30, studie- och yrkesvägledare
Mån-fre kl 10.00–12.00, administratör

Öppettider:
Mån-fre kl 10.00–12:00
Mån och tor även kl 13.00-16.00

Läs mer: www.borlange.se/vux
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BLOS – Borlänge Läs- och Skrivcentrum
Huvudman: Borlänge kommun, Vuxenutbildningen.

Målgrupp: Vuxna från 20 år med läs- och skrivsvårigheter.

Beskrivning: Den grundläggande verksamheten utgörs av undervisning av vuxna med läs- 
och skrivsvårigheter. De studerar på hel- eller deltid med ett individuellt schema och efter en 
individuell handlingsplan. Här får man arbeta med läromedel för vuxna, i sin egen takt och 
öva på det man behöver enligt handlingsplanen med hjälp av en specialutbildad lärare. BLOS 
kan också utfärda intyg för anpassade teoriprov för körkort och intyg för förlängd tid på 
Högskoleprovet.

Ansökan och rådgivning sker via Vägledningscentrum.

Kontakt: 0243-740 54 vlc@borlange.se

Telefontid:
Tis-fre kl 08.30–09.30, studie- och yrkesvägledare
Mån-fre kl 10.00–12.00, administratör

Öppettider:
Mån-fre kl 10.00–12:00
Mån och tor även kl 13.00-16.00

Läs mer: www.borlange.se/vux
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Borlänge öppenvårdspsykiatri
Huvudman: Landstinget Dalarna.

Målgrupp: Personer med behov av psykiatrisk vård utöver primärvårdsnivå.

Beskrivning: Till öppenvårdspsykiatrin kan patienter söka själva eller remitteras från den 
övriga hälso- och sjukvården. Behandling erbjuds i första hand på den ort man bor, men 
patienten kan själv välja att söka vård hos valfri psykiatrimottagning i länet då fritt vårdval 
tillämpas. Här finns bred kompetens och verksamheten erbjuder utredning, diagnostik, 
behandling, omvårdnad och rehabilitering.

Kontakt: 0243-49 70 60
Mån-fre kl 09.00–12.00 samt 13.00-15.00
oppenvardspsykiatri.borlange@ltdalarna.se

Samtalsbyrån
Huvudman: Landstinget Dalarna.

Målgrupp: Personer med psykiska besvär.

Beskrivning: Samtalsbyrån är en psykoterapimottagning inom psykiatrin i Landstinget 
Dalarna.

Här arbetar legitimerade psykoterapeuter med olika grundutbildningar för den som besväras 
av psykiska problem och därtill relaterade psykiska störningar.

Patienten bör själv ta den första kontakten genom att ringa och boka tid då Samtalsbyrån vill 
se att initiativet och motivationen till kontakten kommer från patienten.

Kontakt: 0243-49 74 20
Mån-fre kl 8.00–16.00

 

Samtalsmottagning
Huvudman: Landstinget Dalarna.

Målgrupp: Personer med psykiska besvär.

Beskrivning: Här får personer med psykiska besvär och behov av stödjande och bearbetande 
samtal hjälp av samtalsterapeuter.

Här kan man få samtalsbehandling inom områden som depression, nedstämdhet, fobi, 
krisreaktion, oro, ångest, smärta, stress, sömnsvårighet.

Inom vissa områden finns gruppbehandling.

Samtalsmottagning finns på varje vårdcentral.

Kontakt: Via vårdcentralen.
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Samtalsmottagning Barn och Unga
Huvudman: Landstinget Dalarna.

Målgrupp: Barn och ungdomar med lindrig till måttlig psykisk ohälsa i åldrarna 0-17 och 
deras familjer i Borlänge.

Beskrivning: Samtalsterapeuter möter barn och ungdomar med lindrig till måttlig psykisk 
ohälsa, med behov av stödjande och bearbetande samtal.

Här kan man få samtalsbehandling exempelvis inom områden som depression, nedstämdhet, 
fobi, krisreaktion, oro, ångest, smärta, stress, sömnsvårigheter.

Samtalen kan ske individuellt, med familjen eller i grupp.

Samtalsmottagning Barn och Unga har nära samverkan med andra aktörer som har ansvar 
för barn och ungas psykiska hälsa inom såväl Landstinget Dalarna, som Borlänge kommun.

Samtalsmottagning Barn och Unga, är beläget på Skomakargatan 18. Mottagningen 
ombesörjer samtliga vårdcentraler. Andra samverkansaktörer är b.la. elevhälsan, 
ungdomsmottagningen och socialtjänsten.

Kontakt: Via vårdcentral, elevhälsa, ungdomsmottagning, socialtjänst eller söka direkt till 
samtalsmottagningen Barn och Unga.

Läs mer: www.ltdalarna.se

Ungdomsmottagningen Borlänge
Huvudman: Landstinget Dalarna.

Målgrupp: Alla ungdomar till och med 19 år.
Undantag: Preventivmedelsrådgivning och tester för könssjukdomar samt besök hos kurator 
till och med 23 år.

Beskrivning: Besök på Ungdomsmottagningen är kostnadsfria och kan beröra ett valfritt 
ämne. Personalen arbetar hälsofrämjande och förebyggande.

Det är frivilligt att komma hit och man kan få hjälp dels med individuell rådgivning, 
undersökning och behandling, dels med utåtriktad verksamhet.

På ungdomsmottagningen finns personal inom olika yrkeskategorier såsom barnmorska, 
undersköterska, kurator, allmänläkare, sjuksköterska, psykolog och gynekolog.

Kontakt: 0243-49 77 23

Telefontider:
Måndag kl 10.00–11.30, 13.30–15.30
Tisdag kl 10.00–11.30
Onsdag kl 10.00–11.30, 17.30–18.30
Torsdag kl 10.00–11.30, 13.30–15.30
Fredag kl 10.00–11.30
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Borlänges Vårdcentraler
Huvudman: Landstinget Dalarna.

Målgrupp: Personer som bor och vistas i Borlänge kommun och är i behov av vård.

Beskrivning: Vårdcentralernas uppdrag är att erbjuda hälsovård och sjukvård för hela 
familjen.

Kontakta din vårdcentral i första hand genom telefon till sjukvårdsrådgivning och 
tidsbokning. Du kan också kontakta vårdcentralen via Mina Vårdkontakter.

Kontakt: Vid behov av rådgivning vid tillfällig sjukdom, ring 1177.

Vårdcentral Jakobsgårdarna
0243-49 77 00
Telefontid: vardagar kl 07.00–16.00
Återbud: 0243-49 77 06 vardagar kl 08.00–11.30 och 12.30–17.00
Receptförnyelse: 0243-49 77 50, vardagar kl. 10.00–11.30

Vårdcentral Domnarvet
0243-49 72 50
Telefontid: vardagar kl 07.00–16.00
Vårdcentral Domnarvet bedriver även egen rehabiliteringsverksamhet.

Vårdcentral Kvarnsveden
0243-49 79 20
Telefontid: vardagar kl 07.00–16.00

 

Primärvårdsrehab
Huvudman: Landstinget Dalarna.

Målgrupp: Personer som är listade hos Jakobgårdarnas vårdcentral eller Kvarnsvedens 
vårdcentral Domnarvets Vårdcentral har egen rehabiliteringsverksamhet (se Borlänges 
Vårdcentraler för kontaktinformation).

Beskrivning: Tidsbokad mottagning med individuell behandling och träning samt 
gruppverksamhet.

För patienter med olika funktions- och aktivitetsnedsättningar. Det kan röra sig om 
smärtproblem eller begränsningar att utföra aktiviteter i det dagliga livet efter sjukdom, skada 
eller operation.

För besök hos arbetsterapeut eller sjukgymnast krävs ingen remiss.

Kontakt:
Vårdcentral Kvarnsveden, 0243-49 79 20
Vårdcentral Jakobsgårdarna, 0243-49 77 00
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BUP-mottagningen Borlänge
Huvudman: Landstinget Dalarna.

Målgrupp: Barn och unga med psykiska svårigheter.

Beskrivning: Behandling för barn och ungdomar med psykiska svårigheter.

BUP samarbetar med skola, socialtjänst, barn- och ungdomshabilitering, barn- och 
ungdomsmedicin, ungdomsmottagningarna, primärvården.

På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer och kuratorer.

Kontakt etableras genom telefonsamtal direkt till BUP eller via remiss från exempelvis skola.

Kontakt: 0243-49 70 40
Telefontid: kl 8.00–11.30, 12.30–16.00

 

Habiliteringen
Huvudman: Landstinget Dalarna.

Målgrupp: Se nedan.

Beskrivning: Landstinget Dalarnas Habilitering erbjuder stöd, utbildning, råd och 
behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och deras närstående.
Habiliteringen kan också utreda personens resurser och svårigheter och erbjuda behandling 
och träning.

Stödet ska bidra till fungerande vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället.
Habiliteringen i Dalarna är en länsövergripande specialistresurs som finns på fem orter i 
länet.

Barn- och ungdomshabiliteringen är till för barn och ungdomar under 18 år som har:
•  sen allmän utveckling (psykiskt eller motoriskt)
•  utvecklingsstörning
• rörelsehinder
• autismspektrumtillstånd
•  hjärnskada förvärvad före 16 års ålder och som medför bestående funktionsnedsättning
• hörselnedsättning eller dövhet (0-7 år)

Vuxenhabiliteringen är till för personer över 18 år som har en medfödd eller tidigt förvärvad 
skada som medför:

• utvecklingsstörning
• rörelsehinder
• autismspektrumtillstånd
• andra omfattande funktionsnedsättningar

Dessutom personer med begåvningsnedsättning till följd av förvärvad hjärnskada i vuxen 
ålder (endast insatsen Råd & Stöd enl LSS)

Kontakt: 0243-49 78 00
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Ätstörningsenheten Dala ABC
Huvudman: Landstinget Dalarna Vuxenpsykiatri.

Målgrupp: Vuxna personer med ätstörningar.

Beskrivning: Dala ABC är en länsövergripande specialistverksamhet för vuxna personer 
med ätstörningar i Dalarnas län.

Dala ABC erbjuder utredning och behandling i öppenvård och dagvård.

Dala ABC är till för personer som är drabbade av ätstörningar, för anhöriga eller vänner 
till någon med ätstörningar eller för personer som möter människor med ätstörningar i sitt 
arbete.

Kontakt: Öppet för drop-in tis-tor kl 10.00–11.30

Telefon: 023-49 13 70
Mån-tor 9.00–12.00, 13.00–15.00
Fre 9.00–12.00

Läs mer: www.ltdalarna.se/dala-abc
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RESAM – Rehabilitering i Samverkan
Huvudman: Lokala samverkansgruppen i Borlänge.

Målgrupp: Individer i behov av samordnade rehabiliteringsåtgärder, som haft kontakt med 
flera olika myndigheter men behöver hjälp att komma vidare. Exempelvis de som har varit 
sjukskrivna eller arbetslösa under lång tid.

Det behövs remiss från klientens handläggare på någon av myndigheterna eller någon av 
klientens kontakter på Landstinget.

Beskrivning: Samverkansgruppen RESAM består av representanter Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Psykiatrin och Primärvården.

Gruppen genomför en gemensam kartläggning kring klienten och lämnar förslag till åtgärd. 
Förslaget lämnas till handläggare på den myndighet eller de myndigheter som har fortsatt 
ansvar för handläggningen av ärendet.

RESAMs målsättning är att klienterna ska få ökad försörjningsförmåga, självständighet och 
bättre hälsa.

RESAMs syfte är att:
• minska rundgången mellan aktörerna
• få bättre kunskap om individens behov och problem
• erbjuda snabbare hjälp
• tydliggöra aktörernas roller i rehabiliteringsarbetet
• motverka övervältring av kostnader mellan myndigheter och trygghetssystem

RESAM i Borlänge är unikt eftersom individen är med och deltar. RESAM ger klienten 
handledning och stöd i sin rehabilitering och gör en enklare form av kartläggning för att få ett 
bättre underlag för fortsatt rehabilitering.

Kontakt: Inger Gunnarsson, Socialtjänsten i Borlänge, 0243-740 00 
inger.gunnarsson@borlange.se
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KRAMI
Huvudman: Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, Borlänge – och Falu Kommun.

Målgrupp: Arbetssökande framförallt i åldrarna 18-35 år.

Deltagarna ska vara aktuella inom kriminalvård med verkställighet eller prövotid.

Deltagarna ska ha ett ordnat boende och inte ha några kommande rättegångar som leder till 
fängelse.
Intresseanmälan skickas av handläggare från någon av samverkansparterna till KRAMI.

Beskrivning: Då deltagaren blir inskriven i KRAMI går denne först en vägledningskurs på 
tre veckor. Varje kurs har plats för 10 deltagare. Det startas 6 vägledningskurser per år. Starten 
föregås av ett informationsmöte och enskilda intervjuer.

Inskrivningen i KRAMI är frivillig. De krav och förväntningar som finns på ett deltagande i 
KRAMI är att man uppvisar och medverkar till:

• att leva ett laglydigt liv
• att inte bruka narkotika eller andra olagliga droger
• att inte bruka fysiskt våld eller hot om våld

Vägledningskursen innehåller b.la samhällsinformation, vägledning från arbetsförmedlingen 
motivation och förändringsarbete samt fritidsaktiviteter. Efter vägledningskursen fortgår 
arbetet med att hitta en sysselsättning.

När man är inskriven på KRAMI får man tillgång till Arbetsförmedlingens olika 
anställningsstöd, aktivitetsstöd, möjlighet att gå arbetsmarknadsutbildningar samt fortsatt 
kontakt under anställningens första år.

Målet med KRAMI är att bli självförsörjande.

Kontakt: Caroline Mörk, 0243-79 10 24

Läs mer: www.kramimoa.se/borlange
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Tjärnkraft
Huvudman: Föreningen Tjärnkraft.

Målgrupp: Boende i området och övriga Borlänge. I första hand vuxna.

Beskrivning: Tjärnkraft är en ideell förening som tillsammans med sina medlemsföreningar 
och samverkanspartners vill göra Tjärna Ängar till ett tryggt och livskraftigt bostadsområde. 
Detta genom olika aktiviteter som anordnas med hjälp av medlemsföreningarna. Exempel på 
aktiviteter är temakvällar, studiecirklar, språkutbildning, språkstöd, lovverksamhet för barn 
och ungdomar, systuga, förberedande körkortsteori, frukostmöten med gäster mm.

Tjärnkraft har som mål att stödja boende i området till:
• Utbildning
• Folkbildning
• Social kontaktverksamhet
• Fritidsverksamhet
• Småskalig företagsamhet

Föreningen vill också bidra till att:
• öka människors delaktighet och möjlighet att påverka sin egen vardag och sitt boende.
•  stärka samverkan mellan boende, föreningar, förskola/skola och övriga institutioner på 

Tjärna Ängar
•  skapa mötesplatser för människor, där man tillsammans får tilltro till sin förmåga och 

framtiden.

Tjärnkraft hjälper till med arbetsträning genom att öppna upp sin verksamhet för 
praktikanter samt deltagare i ”Nystartsjobb”. Praktikplatserna kan även ordnas hos 
medlemsföreningarna.

Medlemsorganisationerna är Hyresgästföreningen, Unga Örnar Borlängekretsen, 
Unga Örnar Dalarna, Verdandi Borlängekretsen, Verdandi Dalarna, ABF 
BorlängeNedansiljan,Tjärnaängskolan är samverkanspartner.

Tjärnkraft ansvarar för Informationskontoret i Tjärna centrum, där flerspråkig personal 
hjälper till med blanketter och med alla slags samhällsfrågor.

Kontakt: Marina Forslund, verksamhetsledare, 0243-101 33, 076-338 88 86 
marina@tjarnkraft.se
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Verdandi
Huvudman: Ideella organisationen Verdandi.

Målgrupp: Alla Borlängebor.

Beskrivning: Verdandi arbetar mot missförhållanden i samhället på både internationell, 
nationell och lokal nivå.

Verdandi är en integrerande verksamhet och mötesplats för gemenskap, engagemang, 
samhällspåverkan, studier, kamratstöd, barn och ungdomsverksamhet, sommar och 
helgverksamhet. Verdandis lokaler finns i bostadsområdena Jakobsgårdarna, Bullermyren 
och Tjärna Ängar.

Grunden för verksamheten är social kontaktverksamhet med olika fritidsaktiviteter som 
utformas utifrån medlemmarnas behov och önskemål och ofta med fokus på friskvård.

Verdandi anordnar kursen ”Steget framåt” för bland annat långtidssjukskrivna, 
långtidsarbetslösa och nyanlända. Rekryteringen till kursen sköts av Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen. Kursens innehåll omfattar bland annat 
introduktion till svenska samhället, geografisk kännedom och studiebesök på arbetsplatser.

Verdandi erbjuder tillsammans med det kommunala bostadsbolaget och socialförvaltningen 
1 års kontrakt för stödboende för de som på grund av olika svårigheter (exempelvis skulder) 
har hamnat utanför bostadsmarknaden.

Verdandi har även ett brukarråd, en gång per månad, tillsammans med IOGT-NTO och 
Länkarna, för utveckling av missbruks- och beroendevården.

Kontakt: 0243-228030
borlangekretsen@verdandi.se

Läs mer: www.verdandi.se

X-Cons
Huvudman: Ideella föreningen X-Cons.

Målgrupp: Alla är välkomna (krav på att vara nykter och drogfri). Föreningen riktar sig i 
första hand till personer som kommit ut ur kriminalitet samt de som riskerar att hamna i den.

Beskrivning: X-Cons är en ideell organisation där fd. kriminella och missbrukare hjälper 
varandra tillbaka in i samhället. Föreningens syfte är att stödja och vägleda kriminella och 
missbrukare till ett hederligt och drogfritt liv.

X-Cons verkar över hela Dalarna och erbjuder föreläsningar, KBT-coachsamtal samt 
motiverande samtal. Nya medlemmar får en ”stödkontakt” dygnet runt.

X-Cons bedriver olika aktiviteter i föreningslokalen för att skapa en meningsfull fritid för 
besökarna, såväl vuxna som barn. Exempel på aktiviteter är studiecirklar, filmkvällar, yoga, 
pysselgrupp för tjejer. Här kan man också bara umgås och ta en fika.

Kontakt: Johan Hartmeyer Liverhall, 073-993 66 41
Telefon-/SMS-tid kl 11–20

Besöksadress: Dalen 6, Borlänge 
Öppettider:
Mån-fre 10–13
Tor 18–20
Lör 15–18
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Coompanion
Huvudman: Coompanion Dalarna ekonomisk förening.

Målgrupp: Personer som står utanför arbetsmarknaden och är intresserade av att starta 
arbetsintegrerande sociala företag.

Beskrivning: Coompanion är företagsrådgivare för kooperativt företagande och arbetar 
mycket med arbetsintegrerande sociala företag. 

Här kan personer som är intresserade av att starta arbetsintegrerande sociala företag få 
information, rådgivning, inspiration, processledning och mobilisering, utbildning samt 
utveckling. 

Kontakt: 0243-193 15  
dalarna@coompanion.se 

Läs mer: http://dalarna.coompanion.se/ 


