
Socialtjänsten

• Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
• Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga (till och med 29 år)
• Assistansersättning
• Bilstöd
• Bostadstillägg vid aktivitetsersättning
• Förlängt barnbidrag

• Handikappersättning
• Vårdbidrag
• Tillfällig föräldrapenning/kontaktdagar

Lagstöd: Socialförsäkringsbalken

Försäkringskassan

På Försäkringskassan hanterar man särskilt stöd som kan vara aktuellt till föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar som:

Skolan

Habiliteringscentrum Jönköpings län; Region Jönköpings län, www.rjl.se

Att hitta rätt samhällsstöd
Verksamheter
• Habiliteringscentrum (Jkpg, Eksjö, Värnamo)
• Primärvård (vårdcentraler i varje kommun)
Kroppsliga sjukdomar och problem
Lindrig psykisk ohälsa
• Barn och ungdomshälsan (Jönköping, Nässjö)
Lindrig till måttlig psykisk ohälsa
• Barn- och ungdomspsykiatri
Diagnosticering och behandling av barnpsykiatriska sjukdomstillstånd

Lagstöd
•Hälso- och sjukvårdslagen
•Patientlagen

Överklagan
Om du är missnöjd med insatserna kan du vända dig till enhetens chef, Patientens 
direktkanal eller Patientnämnden. 

Hälso- och sjukvård; Region Jönköpings län, www.rjl.se

IFO, Individ och familjeomsorgen
Har samma ansvar för alla barn oavsett om barnet har en funktionsned-
sättning eller ej. Exempel på insatser:

•Stödja och vägleda föräldrar i sin föräldraroll
•Utreda barn och ungas behov. Det kan handla om barn som utsätter sig 
för fara eller barn som till exempel utsätts för omsorgssvikt

Lagstöd: SOL och LVU
 

•Språk- och kommunikationsträning
•Hjälpmedelsutprovning 
•Kognitivt stöd
•Specialpedagogiskt stöd
•Psykosocialt stöd
•Stöd till föräldrar o syskon
•Medicinsk expertis
•Utbildning till anhöriga om funktionsnedsättning 
•Utbildning till anhöriga i grundläggande teckenspråk

Mailadress: habilitering.jonkoping rjl.se

•Barn och unga som har rörelsehinder, utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada 
och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom autism/adhd i kombination 
med ytterligare funktionsnedsättningar.
•Barn och ungdomar som har hörselnedsättning, tinnitus, ljudkänslighet eller är döva. 
•Barn som har synskärpa  0,3 eller lägre på bästa ögat  med bästa korrektion
Grunden för habiliteringearbetet är kartläggning av funktion och behov hos de barn 
som har kontakt med habiliteringen. I vissa fall görs utredning på specialistnivå för 
ställningstagande till diagnos.

Exempel på insatser som habiliteringen kan erbjuda barn och familjer:
•Motorisk träning

Målgrupper för barn- och ungdomshabiliteringen, hörselhabiliteringen och syncentralen

Barn och unga som har en funktionsnedsättning har samma samhälleliga rättigheter som alla andra barn, men en del utav dem har också rätt till särskilt 
stöd från samhället. Nedan visas några av dessa möjligheter:

Funktionshinderomsorgen
Utreder funktionshindrade barns behov av stöd och deras föräldrars behov av och 
rätt till stöd, till exempel i form av :
•personlig assistans
•ledsagarservice
•kontaktperson
•avlösarservice i hemmet
•korttidsvistelse
Lagstöd: LSS och SOL    

Mer information finns på respektive kommuns hemsida

Fritid

•Barnkonventionens paragraf 31 handlar om att barnet har rätt till lek, vila och fritid.
•Kommunens Kultur och fritidsförvaltningar är frivilliga enheter det vill säga, är inte en lagstadgade enheter.
•Förvaltningen hjälper till med bland annat föreningsutveckling (bidrag, rådgivning etc).
•Det finns oftast en ”Öppen verksamhet”, det vill säga fritidsgårdar
•Idrott, badanläggningar, bibliotek och andra kulturutbud är viktiga hörnstenar.
•För att underlätta för dig som har en funktionsnedsättning, för dig som är förälder eller anhörig, har kommunen oftast samlat information på respektive 
hemsida. I Region Jönköpings län arbetar vi för att vidareutveckla detta via att starta upp en liknande sida som denna; www.fritidsnatet.se.
•Lägerverksamhet arrangeras ofta av kommunen och föreningar på orten. Information om det kommer också finnas på www.fritidsnatet.se eller en likvärdig 
sida. 

Länkar; 
Tillgänglighetsdatabasen: www.t-d.se
Svenska Handikappidrottsförbundet: www.shif.se

•Kommunen eller huvudmannen(om det gäller en fristående skola) har det övergripande ansvaret för skolverksamheten. Läs mer på din kommuns webbplats.
•Rektor har ansvar för verksamheten på sin/sina skolor
•På varje skola ska det finnas en elevhälsa med medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens.
•Skolverkets upplysningstjänst svarar på allmänna frågor utifrån skollagsstiftningen, www.skolverket.se
•Skolinspektionen tar bland annat emot anmälan om brister i undervisningen/särskilt stöd, www.skolinspektionen.se
•Barn och elevombudet tar emot anmälan om kränkningar i skolan, www.skolinspektionen.se/beo
•Specialpedagogiska skolmyndigheten ger specialpedagogiskt stöd, www.spsm.se

Lagstöd: Skollagen http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2010-800/
Skolväsendets överklagandenämnd tar emot överklagan av vissa beslut, till exempel om åtgärdsprogram.


