
Organiserade fritidsaktiviteter och vuxenstöd
• Ledarstyrda och individuella fritidsaktiviteter.
• Drogförebyggande arbete och kulturpolitiskt arbete.

Barn- och 
ungdomsverksamhet

Fritidsgårdar 

SOCIALFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH TEKNIK-
FÖRVALTNINGEN

BARN- OCH UTBILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN 

Individ- och familjeomsorg

Socialpsykiatri

Arbetsmarknadsenheten

Individanpassat stöd 
mot ett aktivt liv

Kontaktperson för personer 
med psykisk funktionsnedsättning

Praktiskt stöd/struktur 
mot en fungerande vardag
• Stöd i relation till samhället och i att 
bryta isolering.

• Handledning och stöd i ADL-funktioner. 

Boendestöd 

Individuellt utformad sysselsättning 
med nära handledning 
• Praktiskt arbete med skiftande inriktning ex. 
sömnad, återbruk, försäljning och vedklyvning. 

• Extern parktik med nära stöd i syfte att bli 
anställningsbar på arbetsmarknaden.

• Riktad till personer med psykisk funktionsnedsättning. 
• Stöd i sammanhang och struktur. 

Daglig verksamhet

Stöd till lämpliga stödinsatser 
• Navigerande stöd och stöd i tillgänglighet 
till samhälleliga rättigheter.

Råd och stöd till barn/ungdomar/föräldrar
• Familjeresurscenter Lotsen.
• Stödgrupper för barn i utsatta situationer.
• Stödgrupper för föräldrar.
• Råd- och stödsamtal för barn/ ungdomar och/eller 
föräldrar. 

• Information om kommunens insatser och insatser 
i andra myndigheter. 

• Ansvar för ungdomstjänst.
• Fältbelagda socialsekretare.
• Individuella insatser.

Barn- och familjeenheten

Samtalsstöd till vuxna i familjer 

Familjerådgivning 
(gemensam för Sundsvall och Timrå)

Ekonomiskt stöd upp till skälig levnadsnivå 
Individuellt stöd vidare mot självförsörjning
• Stöd till lämplig sysselsättning.
• Stöd ut mot vidare myndighetskontakter.

Ekonomiskt bistånd

Stöd till personer med 
beroendeproblematik och anhöriga
• Samtalsstöd, anhörigstöd, öppenvård-
behandling och efterbehandling.

• Individuellt utformat stöd.

Vuxenstöd

Kognitiva hjälpmedel
• Stöd i att prova ut kognitiva hjälpmedel 
i syfte att ex. hålla reda på tiden, hitta 
från en plats till en annan, få påminnelser, 
planera sin dag, få struktur och ordning 
i hemmet, på arbetsplatsen.

Tallkottens resurscenter

Individuell kartläggning/bedömning 
i relation till sysselsättning
• Bedömning av lämplig arbetsträningsplats inom 
AME i syfte att nå den öppna arbetsmarknaden.

Verkstadsvägen

Individuellt utformad arbetsträning
och/eller praktik
• Omsorg om äldre, praktisk service, butiksarbete/ 
sortering, klädsortering, möbelrenovering, service 
och teknik, bilrekonditionering och utemiljö. 

Punkten

Grundläggande samhällsinformation
• Grundläggande information om det svenska 
samhället för personer som nyligen kommit till 

Sverige som flyktingar eller invandrare.

Samhällsorientering

Aktivator Sambandet

Studie- och yrkesvägledare

Samtal om olika typer av
yrken och studier + stöd 
att söka utbildning

Fysisk och mental hälsocoachning
• Individuellt samtalsstöd.
• Varierad fysisk träning.
• Personlig utveckling och gruppsammankomster.
• Stöd till fortsatta stödkontakter.

Personligt ombud

Informationsansvaret

Stöd till unga mellan 16–20 år utan
slutfört gymnasium
• Kartläggning, uppföljning, samtalsstöd och 
stöd mot vidare arbete/studier.Studiestöd

Nära och individuellt stöd under
distansstudier

Vem har rätt till vad?
För att kunna ta del av de insatser  bilden
beskriver  behöver du/personen som
söker uppfylla vissa inklusions kriterier.
Inklusionskriterier beskriver vilka
 personer insatsen är riktad till. 

För att veta mer om vilka inklusionskrite-
rier som gäller för aktuell insats kontak-
tas respektive myndighet.

Avgränsningar
Bilden över stödinsatser har enligt upp-
draget utarbetats med vissa avgräns-
ningar. Insatser inom de avgränsade
verksam heterna beskrivs alltså inte
genom bilden ovan.

Avgränsningarna är:
• Verksamheter som är utformade för 
personer med beroendeproblematik, 
exempelvis behandlingshem.

• Verksamheter för personer som är 
inskrivna i utbildningsväsendet, 
exempelvis grund- och gymnasieskola 
eller vuxenutbildning.

• Verksamheter som är utformade för 
personer i behov genomgripande 
psykiatrisk vård, exempelvis psykiatrins
slutenvård och/eller kommunens 
bostäder med särskild service.

• Verksamheter inom kommunens 
omsorg om personer med funktions-
hinder, exempelvis verksamheter 
riktade till personer med utvecklings-
störning och/eller förvärvad hjärn-
skada.



AVDELNINGEN REHABILITERING
TILL ARBETE; SUNDSVALL

ARBETSFÖRMEDLINGEN
TIMRÅ

Arbetspraktik i syfte att få praktisk erfarenhet
av ett yrke eller yrkesorientering

Praktik

Coachande stöd mot arbete 
• Coachning med syfte att ge stöd de tre första 

månaderna av arbetssökande (35 olika aktörer). 
• Omfattande stöd ut mot arbete för personer inom jobb-
garantin för ungdomar och jobb- och utvecklingsgarantin 

(kompletterande aktör).

Externa jobbcoacher 

Rehabiliterande stöd mot arbete 
• RESA – Sysselsättningsplatser med rehabiliterande inslag för 
personer med psykisk funktionsnedsättning

• Rehabiliteringstjänst – förberedande insatser och aktiviteter av 
rehabiliterande, utredande och vägledande karaktär i syfte att 
komplettera insatser mellan AF och FK. 

• PRYL – praktisk yrkes- och livsstilsträning inför arbetslivet för 
personer i kontakt med både AF och FK. 

Externa rehabiliteringsaktörer

Arbetsträning på lämplig arbetsplats utifrån 
individuell förmåga 
• Med Försäkringskassan.

Arbetsträning

Gemensam planering med Arbetsförmedling 
och Försäkringskassa
• Kartläggning och vägledning. 
• Arbetsprövning och individuellt stöd. 
• Insats via den myndighet som kan hjälpa personen bäst.

Fördjupad kartläggning 
med Försäkringskassan

Anställningsformer i syfte att underlätta etablering 
på arbetsmarknaden
• Lönebidragsanställning.
• Utvecklingsanställning.
• Trygghetsanställning
• Skyddad anställning hos offentlig arbetsgivare, så kallad OSA anställning.
• Anställning på samhall.

Särskilda anställningsformer 

Arbetsmarknadsutbildningar som syftar till att stärka
den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete

Yrkesutbildningar

Nära och individuellt stöd ut mot arbete
• Individuellt stöd för personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga Stöd till både arbetsgivare 

och arbetssökande. Särskilt introduktions- och 
uppföljningsstöd (SIUS)

Nära personligt stöd ut mot arbete
• Stöd till att underlätta för personer med funktionsnedsättning 
att tillgodogöra sig arbetsmarknadsinsatser eller att kunna få 
och behålla ett arbete. Stöd till personligt biträde

Arbetsförmedlare med 
olika inriktningar

Stöd i att bedöma och öka arbetsförmågan utifrån 
ett socialt perspektiv
• Undersöker och utreder hur sociala faktorer påverkar personens 
arbetsförmåga men också på vilket sätt anpassning och stöd kan 
öka förutsättningarna att få ett jobb.

Socialkonsulent Sjukgymnast

Stöd i att bedöma och öka arbetsförmågan
utifrån fysiska funktionsnedsättningar
• Bygger på en bedömning och analys av personens 
kroppsliga förutsättningar men också med hänsyn 
till psykiska och sociala faktorer.

Psykologiska tester i syfte att bedöma arbetsförmåga
• Begåvningstest, personlighetstest, intresseformulär för fördjupad 
intresse- och behovsinventering och tester för utredning av hur olika 
inlärningssvårigheter kan påverka möjligheterna till utbildning och arbete.

Stöd i att bedöma och öka arbetsförmågan, 
delvis genom hjälpmedel
• Förebyggande, habiliterande och rehabiliterande arbete. 
Att kompensera funktionshinder så att individen blir så 
oberoende som möjligt i arbete och på fritid.

ArbetsterapeutArbetspsykolog

Vem har rätt till vad?
För att kunna ta del av de insatser  bilden
beskriver  behöver du/personen som
söker uppfylla vissa inklusions kriterier.
Inklusionskriterier beskriver vilka
 personer insatsen är riktad till. 

För att veta mer om vilka inklusionskrite-
rier som gäller för aktuell insats kontak-
tas respektive myndighet.

Avgränsningar
Bilden över stödinsatser har enligt upp-
draget utarbetats med vissa avgräns-
ningar. Insatser inom de avgränsade
verksam heterna beskrivs alltså inte
genom bilden ovan.

Avgränsningarna är:
• Verksamheter som är utformade för 
personer med beroendeproblematik, 
exempelvis behandlingshem.

• Verksamheter för personer som är 
inskrivna i utbildningsväsendet, 
exempelvis grund- och gymnasieskola 
eller vuxenutbildning.

• Verksamheter som är utformade för 
personer i behov genomgripande 
psykiatrisk vård, exempelvis psykiatrins
slutenvård och/eller kommunens 
bostäder med särskild service.

• Verksamheter inom kommunens 
omsorg om personer med funktions-
hinder, exempelvis verksamheter 
riktade till personer med utvecklings-
störning och/eller förvärvad hjärn-
skada.



Aktivitetsersättning

Gemensam planering mellan 
Arbetsförmedling och Försäkringskassa
• Kartläggning och vägledning. 
• Arbetsprövning och individuellt stöd. 
• Insats via den myndighet som kan hjälpa personen bäst.

Fördjupad kartläggning 
med Arbetsförmedlingen

Samhällets uppdrag att samordna rehabiliterande
 insatser vid arbetslivsinriktad rehabilitering 

Ekonomisk ersättning vid nedsatt arbetsförmåga
• Ersättning riktad till personer mellan 19–30 år som inte bedöms 
kunna arbeta på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller 
funktionsnedsättning.

Aktivitetsstöd

Ekonomisk ersättning vid deltagande i arbets-
marknadspolitiska program via Arbetsförmedlingen

Vem har rätt till vad?
För att kunna ta del av de insatser
 bilden beskriver  behöver du/personen
som söker uppfylla vissa inklusions -
kriterier. Inklusionskriterier beskriver
vilka  personer insatsen är riktad till. 

För att veta mer om vilka inklusions -
kriterier som gäller för aktuell insats
kontaktas respektive myndighet.

Avgränsningar
Bilden över stödinsatser har enligt
uppdraget utarbetats med vissa
 avgränsningar. Insatser inom de
 avgränsade verksam heterna beskrivs
alltså inte genom bilden ovan.

Avgränsningarna är:
• Verksamheter som är utformade för 
personer med beroendeproblematik,
exempelvis behandlingshem.

• Verksamheter för personer som är 
inskrivna i utbildningsväsendet, 
exempelvis grund- och gymnasie -
skola eller vuxenutbildning.

• Verksamheter som är utformade för 
personer i behov genomgripande 
psykiatrisk vård, exempelvis psykia-
trins slutenvård och/eller kommu-
nens bostäder med särskild service.

• Verksamheter inom kommunens 
omsorg om personer med funk-
tionshinder, exempelvis verksam-
heter riktade till personer med 
utvecklingsstörning och/eller 
förvärvad hjärnskada.
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Bilden över stödinsatser har enligt
uppdraget utarbetats med vissa
 avgränsningar. Insatser inom de
 avgränsade verksam heterna beskrivs
alltså inte genom bilden ovan.

Avgränsningarna är:
• Verksamheter som är utformade för 
personer med beroendeproblematik,
exempelvis behandlingshem.

• Verksamheter för personer som är 
inskrivna i utbildningsväsendet, 
exempelvis grund- och gymnasie -
skola eller vuxenutbildning.

• Verksamheter som är utformade för 
personer i behov genomgripande 
psykiatrisk vård, exempelvis psykia-
trins slutenvård och/eller kommu-
nens bostäder med särskild service.

• Verksamheter inom kommunens 
omsorg om personer med funk-
tionshinder, exempelvis verksam-
heter riktade till personer med 
utvecklingsstörning och/eller 
förvärvad hjärnskada.

PRIMÄRVÅRDENSPECIALISTVÅRD
(SJUKHUSET)

Bedömningsenhet

Beroendeenheten

Vuxenpsykiatrin

Medicinsk rådgivning och behandling av viss 
beroendeproblematik 
• Medicinsk rådgivning. 
• Medicinsk behandling. 
• Läkarbedömning.

Affektiva mottagningen A+B

Utredning, diagnosticering och behandling 
av affektiva syndrom
• Fördjupade utredningar/ bedömningar av personer med affektiva 
syndrom ex. bipolär sjukdom, depression och posttraumatisk stress, 

ätstörningar och/eller personlighetsstörningar. 
• Medicinsk behandling. 
• Samtalsbehandling ex. kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk 
beteendeterapi (DBT) och motiverande samtal (MI).

Psykosmottagningen

Utredning, diagnosticering och behandling 
av psykossjukdomar 
• Familje- och nätverksterapi. 
• Samtalsbehandling. 
• Medicinsk behandling. 
• Patient- och anhörigutbildning.
• Case management med vård- och stöd behandling. 

Neuropsykiatriska mottagningen
(NPF- mottagningen)

Utredning, diagnosticering och behandling 
av neuropsykiatriska funktionshinder 
• Anpassad information till patient och anhörig. 
• Medicinsk behandling. Samtalsbehandling. 
• Kognitivt stöd och/eller hjälpmedel.

Bedömningsenheten

Öppenvårdspsykiatrins första ingång 
+ Telefonrådgivning  
• Behandlar inkomna remisser. 
• Eventuellt bedömningssamtal för att utreda behov av vidare stöd. 
• Kortare samtalsbehandlingar. 
• Internremiss till övrig öppenvård. 
• Telefonrådgivning av sjuksköterska för patienter, anhöriga eller 
remitterande verksamheter.

Psykiatriska akutmottagningen

Barn- och 
ungdomspsykiatrin

Vårdcentral Timrå 
Vårdcentral Söråker

Akut bedömning och insats av/för psykiatriska 
tillstånd + Telefonrådgivning
• Akut bedömning av läkare och sjuksköterska. 
• Telefonrådgivning för patienter, anhöriga och myndighetspersonal. 
• Eventuell vidare remiss till öppenvård. 
• Tillfällig medicinering.

Barn- och ungdomspsykiatrins första ingång 
+ Akutbesök dagtid/vardag
• Behandlar inkomna remisser. 
• Eventuellt bedömningssamtal för att utreda behov av vidare stöd. 
• Akutmottagning under dagtid. 
• Dagvård för kortare utredning/behandling.

Utredningsenheten

Psykiatrisk utredning/behandling 
för personer under 18 år
• Neuropsykiatriska (NPF)- utredningar. 
• Intensiv familjeterapi (IFT).
• Visst samtalsstöd. 
• Behandling och utredning i sitt sammanhang (BUS).

Kvällar/ helger: 
Akutmottagningen för unga under 16 år.
Vuxenpsykiatrins psykiatriska jourmottagning 
för unga över 16 år)

Kväll/helg: Akut bedömning och insats 
av/för psykiatriska tillstånd + Telefonrådgivning
• Akut bedömning av läkare och sjuksköterska. 
• Tillfällig medicinering.
• Telefonrådgivning för patienter, anhöriga och myndighetspersonal. 
• Eventuell vidare remiss till öppenvård. 

Behandlingsenheten

Psykiatrisk behandling individuellt/ 
grupp/familj för personer under 18 år
• Samtalsbehandling. 
• Gruppverksamhet för: personer med depression,
föräldrar till barn med NPF och föräldrastöd.

Kognitiv beteendeterapi 
• Stöd vid exempelvis fobier, stressreaktioner, 
ätstörningar, depressioner och ångest som
inte är så komplexa att specialistvård krävs.

Samtalsstöd 
• Individuellt stöd i förhållande till tillstånd/
situationer som medför oro och/eller 
psykisk ohälsa och inte är så komplexa 
att specialistvård krävs.

Samtalsstöd och 
preventivmedels-
rådgivning

Sömnskola 

Föräldrastöd 

Medicinsk behandling

Remiss till specialistvård 
Ungdomsmottagning


