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Verksamheter inom Samverk Vetlanda 

 
När vi jobbar med människor som har en komplex problematik och har behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser kan det vara nödvändig att få kontakt med flera samarbetsparter i 
Vetlanda. Här är en översikt över de parter som är mest aktuella för samverkan: 
Försäkringskassan, Regionen (vårdcentraler och psykiatriska mottagningen), Arbetsförmedlingen 
och Vetlanda kommun (berörda delar).  
Dokumentet uppdateras två gångar om året. Om du upptäcker att något inte stämmer i 
beskrivningarna kan du kontakta samverkanskoordinator för att föreslå en ändring:  

Annika Synnes Lindberg  
Mejl annika.s.lindberg@vetlanda.se   
Telefon 0383-966 24 / 072 240 48 90 

 

Vetlanda kommun 
 
I Vetlanda kommun finns sju förvaltningar. Inom förvaltningarna jobbar kommunanställda som 

handlägger ärenden, verkställer nämndens beslut och driver den dagliga verksamheten. 

Arbetsuppgifterna kan till exempel handla om att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att ta 

hand om äldre. 

Medarbetarna är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut 

efterföljs, samtidigt som det ges god service till våra kommuninvånare efter deras behov. 

Medarbetarna hjälper politikerna genom att ta fram information och underlag inför politiska beslut.  

 

Kontakt: Kontaktcenter är vägen in till kommunen: 0383-97100 

Besöksadress: Storgatan 5B i Vetlanda. 

På kontaktcenter kan man bland annat få hjälp och rådgivning kring digitala e-tjänster, fylla i 

blanketter, hämta informationsmaterial och broschyrer, använda lånedator, skriva ut och kopiera 

samt få svar på de vanligaste frågorna som rör kommunen och medborgare. Du som är handläggare 

kan bli lotsad vidare till den du behöver prata med.  

 

mailto:annika.s.lindberg@vetlanda.se
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Här beskrivs lite kort de enheter i kommunen som ofta är aktuella i rehabiliteringsärenden. 

Målgruppen är personer i arbetsför ålder (16-65år) som har en komplex problematik och är i behov 

av samordnade rehabiliteringsinsatser.  

 

 

Berörda förvaltningar och verksamheter:  

Socialförvaltningen:  

Mottagningsenheten finns i stadshuset tar emot alla nya ärenden som ska till socialförvaltningen och 

slussar vidare till rätt enhet. Inom socialförvaltningen kan man få stöd genom bland annat: 

- Ekonomiskt bistånd, stadshuset, ingång från Delfingränd 

- Arbetsmarknadsenhet, AME, Gröna Huset, Missionsgatan 4  

- ”SE-projektet” Arbete i stället för aktivitetsersättning – finns inom AME. Alla fyra aktörer kan 

ansöka om deltagaren fyller kriterierna.  

- Öppenvård, Gröna Huset, Missionsgatan 4 

Om du som personal behöver rådfråga hur du kan gå vidare i ett ärende kopplat till insatser inom 

socialförvaltningen, kan du kontakta annika.s.lindberg@vetlanda.se tel. 0383-96624. Läs mer här: 

https://kommun.vetlanda.se/omsorg-och-stod/socialt-och-ekonomiskt-stod.html  

 

Vård och omsorg:  

På myndighetskontoret finns biståndshandläggare som gör bedömning om insatser enligt LSS (lagen 

om Stöd och Service för vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen) utifrån individens behov. 

Alla kan ansöka om insatser, sen görs en bedömning om man har rätt att ta del av dom. Insatserna 

består bland annat av: 

- Personlig assistans 

- Daglig verksamhet 

- Kontaktperson 

- Boendestöd 

Om du som personal behöver rådfråga hur du kan gå vidare i ett ärende kopplat till insatser inom 

vård och omsorg, kan du kontakta linda.petersson@vetlanda.se tel. 0383-57845. 

https://kommun.vetlanda.se/omsorg-och-stod/funktionsnedsattning.html  

 

Barn och utbildning:  

Mest aktuella i samverkan gällande målgruppen rehabilitering är:  

- Gymnasieskolan Njudungsgymnasiet i huvudsak Introduktionsprogrammet (IM). Här får 

elever möjlighet att själv vara med och planera sina studier med stöd av lärare och mentor.  

https://njudungsgymnasiet.se/   

- Gymnasiesärskolan Njudungsgymnasiet. Här finns ett individuellt utformat program samt 4 

nationella program som läser enligt särskolans läroplan. 

https://njudungsgymnasiet.se/njudungsgymnasiet/vara-program/gymnasiesarskola.html  

- Vetlanda Lärcentrum (VLC), https://www.vetlandalarcentrum.se/ VLC erbjuder flera 

skolformer och ett brett utbud av kurser. Här finns både svenska för invandrare (Sfi), särskild 

utbildning för vuxna (Lärvux), grundskole- och gymnasiekurser (Komvux), Yrkeshögskola och 

fristående högskolekurser.  

e-mail vetlanda.larcentrum@vetlanda.se  

- KomBack: Älggatan 2B, Vetlanda. KomBack vänder sig till ungdomar mellan 13-25 år som 

riskerar att avbryta sina studier eller har avslutat utan betyg. KomBack skapar förutsättningar 

för att ungdomarna ska kunna återgå till studier eller arbete.  
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Ansökan kan göras av olika myndigheter, vårdnadshavare eller ungdomen själv. Efter 

ansökan inleds en kartläggning för att se om KomBack är rätt instans för ungdomens behov. 

KomBack har också ett uppsökande arbete i det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. 

Kontaktpersoner: Linda Nilsson Studie och yrkesvägledare 0383-96620 

linda.nilsson@vetlanda.se  

- Centrala elevhälsan ska jobba förebyggande och hälsofrämjande med barn och ungdomar 

upp till gymnasienivå.  

Kontaktperson: Centrala elevhälsan, verksamhetschef Ann Ljungström 0383-97681 

ann.ljungstrom@vetlanda.se  

https://kommun.vetlanda.se/forskola-och-skola/halsa--och-stod-for-barn-och-unga.html#KomBack  

 

 

Psykiatriska mottagningen Vetlanda 
I Jönköpings län finns tre psykiatriska kliniker, Eksjö (Höglandssjukhuset), Jönköping (Ryhov) och 
Värnamo som erbjuder specialiserad bedömning, utredning, behandling och rehabilitering för 
invånare över 18 år. Öppenvårdsmottagningen Vetlanda/Sävsjö tillhör psykiatriska kliniken på 
Höglandssjukhuset i Eksjö, vår mottagning finns i anslutning till vårdcentralen Bra Liv i Vetlanda samt 
att det i Eksjö finns en psykiatrisk akutmottagning, psykiatrisk vårdjour, remiss och bedömningsenhet 
och slutenvårdsavdelningar. 
 
Att söka psykiatrisk vård hänvisas till Region Jönköpings län 1177 vårdguiden eller 
http://plus.rjl.se/fakta. Psykisk hälsa-vuxna  
 

Kontakt: Telefonnummer: 010-243 23 20 Telefontid kl. 10-11. 

 

Mottagningen finns på Vetlanda vårdcentrum, huvudentrén, plan 4, Bättringsvägen i Vetlanda.  

https://www.1177.se/Jonkopings-lan/Hitta-vard/Jonkoping/Kontakt/Psykiatriska-mottagningen-Vet/  

 
Om individen har en etablerad kontakt med Psykiatrimottagningen kan den själv, eller personal 
med samtycke, prata med behandlaren i ärendet. 
  
Om du som personal har generella frågor på lokal nivå kan du kontakta rehab koordinator, Ann-
Kristin Karlsson, telefon 010-24 323 25, e-mail: Ann-Kristin.karlsson@rjl.se   

 

 

Primärvården 
I Vetlanda kommun finns 4 vårdcentraler som erbjuder primärvård;  
Vårdcentralen Aroma, Vetlanda 
Vårdcentralen Bra Liv, Vetlanda 
Vårdcentralen Bra Liv, Landsbro 
Vårdcentralen Unicare, Vetlanda 
 
Varje vårdcentral har en verksamhetschef samt en medicinskt ansvarig läkare.  
Primärvården är basen i hela hälso- och sjukvårdssystemet och regionens mål är att huvuddelen av 
invånarnas konsumtion av öppen hälso- och sjukvård sker i primärvården. 
Uppdraget, som förutsätter multiprofessionell samverkan i team, består av planerad och oplanerad 
vård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering 
och uppföljning för invånare som valt vårdcentralen. 
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Kontakt:  
Ring 112 – vid akuta situationer 

Ring 1177 – https://www.1177.se för rådgivning och e-tjänster. 

Annars vänder man sig till den vårdcentral där man är listad.  

 

Om du som personal vill ha stöd och råd i ett ärande, är det bra att kontakta rehab koordinatorn på 

aktuell vårdcentral. 

För direktkontakt med Rehabkoordinator, finns numren angivna här: 

https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/sidor/forsakringsmedicin/kontaktpersoner-och-

rehabkoordinatorer/   

 

Aroma Vårdcentral 

För kontakt med Aroma vårdcentral ring: 010-243 27 00  

Du kommer då till Tele q.  

 

Vårdcentralen BraLiv 

För kontakt med Vårdcentralen BraLiv ring: 010-243 20 10 

Du kommer då till Tele q. 

 

Unicare vårdcentral 

För kontakt med Unicare vårdcentral ring: 010-243 26 00 

Du kommer då till Tele q.  

 

För mer information om respektive vårdcentral, kolla www.rjl.se 

 

 

Försäkringskassan 

Försäkringskassans huvuduppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som 
ingår i socialförsäkringen. 
SAMVERK Vetlanda kommer att först och främst att träffa på förmånerna sjukersättning, 
aktivitetsersättning samt ansökan om samordningsbehov. Detta då målgruppen för denna samverkan 
är personer som inte uppfyller kriterierna för att få en sjukpenninggrundad inkomst. 
 

Kontakt: Kundcenter 0771-524 524, hemsida www.forsakringskassan.se  

I Vetlanda har Försäkringskassan Servicekontor på Vitalagatan 7B. Dit kan man vända sig om man inte 

har någon försäkringsutredare.  

 

Om individen har en etablerad kontakt med Försäkringskassan kan den själv, eller personal med 

samtycke, prata med utredaren om ärendet.  

Om du som personal har generella frågor på lokal nivå kan man kontakta Lokal Samverkansansvarig, 

helst via mail (emmeli.gidius.persson@forsakringskassan.se )  

 

 

Arbetsförmedlingen 
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Våra övergripande mål är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att 
prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden. 
Viktiga mål för oss är att utveckla relationerna med arbetsgivare och hjälpa företag att på ett 
effektivt sätt hitta rätt kompetens samt att stödja arbetssökande utifrån sina möjligheter och 
resurser.  

Uppdraget är att jobba med anpassningar på arbetsplatser för personer med funktionsnedsättningar. 
Rehabilitering i vår verksamhet innebär att ta tillvara och utveckla den arbetssökandes resurser och 
kompetens. Syftet är att underlätta för den arbetssökande att finna, få, behålla eller återgå till en 
anställning. 

Vi samarbetar med andra myndigheter för att uppnå en effektivare användning av tillgängliga 
resurser inom rehabiliteringsområdet. Vi samarbetar med Försäkringskassan, socialtjänsten, skolan, 
sjukvården och Kriminalvården. På vårt ansvar ligger även att säkerställa att 
arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. 

 

Kontakt:  
Telefonnummer 0771-416 416, öppettider telefon måndag – fredag kl. 8.00 -17.00 

Telefonnummer för arbetsgivare 0771 508 508  hemsida www.arbetsformedlingen.se   
 
I Vetlanda har Arbetsförmedlingen kontor på Vitalagatan 7B, endast för bokade besök.  
Kundtorg finns i Nässjö, Rådhusgatan 20B, öppettider mån – ons kl. 10.00 -13.30.  
 
Nya sökande ska skriva in sig digitalt. Vid behov av hjälp ta kontakt via telefon.  

http://www.arbetsformedlingen.se/

