
 

 

 

  

Råd & stödsamtal 

 
Alla som arbetar med personliga stödin-
satser erbjuder service genom Råd & 
Stödsamtal till samma målgrupper som 
ovan.  
Det som skiljer sig mellan Råd & Stöd-
samtal och personliga stödinsatser är 
att samtalen kan erbjudas upp till 5 ggr 
utan biståndsbeslut förutom anhörig-
samtalen som inte är begränsade till 
något antal samtal.  
 
 
Se kontaktuppgifter på baksidan av bro-
schyren 

            

Om du vill veta mer kan du  

kontakta:  

Enhetschef på individ & familjeomsorgen :  

Carina Claesson 0415-378160,  

carina.claesson@horby.se 

Biträdande: Carola Larsdotter-Isaksson 

Tel: 0415– 378127 

carola.larsdotter-isaksson@horby.se 

 

 
 
Vill du ansöka om stöd kontakta:  

Myndighetsenhetens mottagning:  

0415-378145 måndag, tisdag, torsdag och 
fredag kl 9-10.30 

 
Personligt ombud:  För Dig med psykisk 
ohälsa och som tycker det är svårt att veta 
vilka rättigheter Du har kan kontakta Ulrika 
Walter, tel: 0733-318 026,  

e-post:  ulrika.walter@horby.se 

                

Individ- och 
familjeomsorgens  

insatser  
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Alla grupper inom vuxen är 
biståndsbedömda förutom 
anhöriggrupperna. Den enskilde kan 
få tillgång till dem efter att en ansökan 
ställs till kommunens 
myndighetsenhet. Handläggare vid 
myndighetsenheten utreder därefter 
behovet tillsammans med den 
enskilde, de gör en bedömning och 
fattar beslut utifrån hur den enskildes 
behov ser ut.  

 

Grupper för föräldrar och 
unga 
 

Vi har gruppverksamhet som vänder 
sig både till föräldrar och till barn/
ungdomar 

 

Alla grupper som riktar sig till föräldrar 
och unga är utan biståndsbeslut.  

 

 

Personliga stödinsatser 
vid individ- och 
familjeomsorgen 

Vid individ- och familjeomsorgen 
hjälper och vägleder vi den 
enskilde till att hitta nya vägar och 
redskap för att uppnå en bättre 
hälsa. Personligt stöd kan beviljas 
hos: 

 Psykosociala 

öppenvårdsteamet/ 

Socionom 

 Alkohol- och drogterapeut/ 

Behandlingsassistent 
 

 Boendestöd 
 

 Familjebehandlare 
 

 Ungdomsbehandlare 
 

Personligt stöd är biståndsbedömt 
och riktar sig till: 
 
 Vuxna med psykisk ohälsa 

och/eller 
beroendeproblematik eller 
annat behov av stöd 
 

 Anhörig till någon som har 
problem med beroende eller 
psykisk ohälsa 
 

 Föräldrar som behöver stöd i 
sin föräldraroll 

Den enskilde kan få tillgång till 
personligt stöd efter en ansökan om 
stöd till kommunens myndighetsenhet.  
Handläggare vid myndighetsenheten 
utreder därefter behovet tillsammans 
med den enskilde, de gör en 
bedömning och fattar beslut utifrån hur 
den enskildes behov ser ut.  

 
Vi använder flera olika 
evidensbaserade metoder vid våra 
personliga stödinsatser både till vuxna, 
föräldrar och unga 
 

Gruppinsatser vid individ- 
och familjeomsorgen 

Ibland kan en grupp med andra 
personer i liknande situationer vara det 
som är den bästa hjälpen för att komma 
till insikt eller tillrätta med ett problem. 

Grupper för vuxna  

Vi har flera olika gruppverksamheter för 
dem med beroendeproblematik. Allt 
ifrån ett behandlingsprogram under 12 
veckor som träffas fem dagar i veckan 
till gruppverksamhet en gång i veckan. 

Vi har anhöriggrupper, grupp till 
personer med psykisk ohälsa samt 
sorgebearbetning. 

 

 

 


