
ENHETEN FÖR SOCIALPSYKIATRI

STEGEN
MÖTESPLATS OCH ARBETSREHABILITERING

Möteplatsen 
Aktivitetshandledare 
Tel: 018-34 70 19

Sms: 0725-03 42 02
e-post: stegen@knivsta.se

Arbetsrehabilitering
Samordnare

Tel: 018-34 76 15 
Sms:0739764314 

e-post: stegen@knivsta.se.

Fortsatt stöd så länge
du behöver det

Stöd på arbetsplatsen till 
både arbetsgivare och deltagare
med uppföljning och anpassning

Start av sysselsättning

Studiebesök och leta plats

Inskrivning och samtal

Individuellt infomöte

Anmälan
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Facebook: 
Stegen Knivsta

Instagram: 
stegenknivsta



Arbetsrehabiliteringen
Är för dig som är mellan 18-65år, bor i Knivsta kom-
mun och vill ha en meningsfull sysselsättning.

Hos oss får du stöd i att hitta och behålla en syssel-
sättning.

Vi arbetar utifrån dina egna önskemål och du får en 
samordnare som du träffar ca en gång i veckan på en 
plats som passar dig.

Vi gör en individuell planering utifrån dina egna 
intressen, önskemål och behov och tillsammans hittar 
vi en sysselsättning som passar dig

Din samordnare finns även som stöd för dig och arbets-
platsen och stödet finns kvar så länge du önskar.

STEGEN vänder sig till dig …
… som har psykisk ohälsa, är över 18 år och bor i Kniv-
sta kommun. STEGEN består av två verksamheter, en 
mötesplats och en arbetsrehabilitering.

Mötesplatsen
Hit kommer du för att få nya kontakter, bryta isolering, 
lära dig nya saker och umgås.

På mötesplasten finns bl.a skapande aktiviteter, fika, 
spel, instrument, terapihund och mycket mera.

Dessutom anordnas kurser, träning, promenader och 
utflykter.

Vi är till för dig och du har möjlighet att påverka 
innehållet.

För aktuella öppettider och aktiviteter se månadsbladet 
som finns på: 
• STEGEN, Knivstavägen 11 
• Kontaktcenter i kommun huset 
• Knivsta kommuns hemsida www.knivsta.se.

Ingen anmälan krävs förutom till kurser och utflykter. 

Kom gärna in och hälsa på oss.
Aktivitetshandledaren når du på telefonnummer:

018–34 70 19 eller sms: 0725-03 42 02

Välkommen till oss!

Låter detta intressant,  
gör en anmälan till oss:
Blankett hittar du på:
• STEGEN, Knivstavägen 11 
• Kontaktcenter i kommunhuset  
• Knivsta kommuns hemsida www.knivsta.se 
Telefon: 018-34 76 15, Sms: 0739764314 
eller e-post: stegen@knivsta.se.


