
Information till dig
som är i behov av habilitering

Mer information
Kontakta Habiliteringscentrum eller din hemkommun.

Habiliteringscentrum Eksjö  Tel: 0381-337 300

E-post: habilitering.eksjo@rjl.se 

Habiliteringscentrum Jönköping  Tel: 036-324 350, 324 300

E-post: habilitering.jonkoping@rjl.se

Habiliteringscentrum Värnamo  Tel: 0370-69 79 00

E-post: habilitering.varnamo@rjl.se

Aneby kommun, 0380-461 00  www.aneby.se

Eksjö kommun, 0381-360 00   www.eksjo.se

Gislaved kommun, 0371-810 00  www.gislaved.se

Gnosjö kommun, 0370-33 10 00   www.gnosjo.se

Habo kommun, 036-442 80 00   www.habokommun.se

Jönköping kommun, 036-10 50 00 www.jonkoping.se

Mullsjö kommun, 0392-140 00   www.mullsjo.se

Nässjö kommun, 0380-51 80 00   www.nassjo.se

Sävsjö kommun, 0382-152 00   www.savsjo.se

Tranås kommun, 0140-681 00   www.tranas.se

Vaggeryd kommun, 0370-678 000  www.vaggeryd.se

Vetlanda kommun, 0383-971 00   www.vetlanda.se

Värnamo kommun, 0370-37 70 00  www.varnamo.se

Min dotter har en funktionsnedsättning 
och vi behöver stöd för hela familjen.

Jag har autism.

Min muskelsjukdom gör att jag behöver 
olika slags hjälpmedel för att ta mig fram.

Materialet är framtaget av Region Jönköpings län tillsammans med länets kommuner, 2014. 

Bilderna kommer från Smålandsbilder.



Under 2015 förändras ansvaret för habilitering i Jönköpings län. Region  

Jönköpings län ansvarar numera för specialistinsatser från Habiliterings-

centrum och kommunerna för habilitering i vardagen. Det spelar ingen roll 

vilken boendeform eller ålder du som medborgare har; ditt behov ska styra. 

Det övergripande syftet med ansvarsfördelningen är att du ska få bästa 

möjliga stöd. Stödet styrs av gällande lagstiftning, men också av de resurser 

som kommunerna och Habiliteringscentrum förfogar över i vårt län.

Du som påverkas av denna förändring har varaktiga funktionsnedsättningar 

som utvecklingsstörning, rörelsehinder eller viss autismspektrumstörning. 

Funktionsnedsättningen är medfödd eller har kommit tidigt i livet.

Kommunens ansvar
• habilitering i vardagen som utförs av personal i kommunal 

verksamhet, förskola, skola, daglig verksamhet, särskilt boende, 

hemtjänst och andra stödformer i ordinärt boende.

• att kommunens arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjukskö-

terskor stödjer och är delaktiga kring habilitering i vardagen, 

utifrån dina behov.

• verksamhetsstöd, utbildnings- och fortbildningsinsatser som 

normalt ligger inom ramen för arbetsgivaransvaret för att ga-

rantera en verksamhet utifrån behov hos personer med funk-

tionsnedsättningar.

• att uppmärksamma och hjälpa till med att ordna kontakt med 

Habiliteringscentrum då behov finns. 

• att uppmärksamma behov, hjälpa till och delta i samordnad 

planering.

Vårdcentralens ansvar
• omfattar planerad och oplanerad vård så som rådgivning, utred-

ning, diagnostik, behandling, omvårdnad, habilitering, rehabilitering 

och uppföljning. 

• multiprofessionell samverkan i team. 

• uppdraget ska genomföras vid vårdcentralen eller i dess närhet. 

Habiliteringscentrums ansvar
• specialistinsatser avseende habilitering enligt hälso- och 

sjukvårdslagen till alla medborgare. Din ålder och boendeform 

spelar alltså ingen roll. Insatser kan vara utredande eller be-

handlande.

• att handleda kommunal personal som utför habilitering i var-

dagen, avseende funktionsnedsättningar och konsekvenserna 

av dessa hos den enskilde.

• att uppmärksamma behov, hjälpa till och delta i samordnad 

planering.

Samverkan mellan olika huvudmän krävs alltid. Det är nödvändigt för att definie-

ra vilka insatser som ska ges från kommun respektive Region Jönköpings län.

Anteckningar:
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