
Rehabenheten i Håbo 
På Rehabenheten i Håbo kommun finns legitimera-
de arbetsterapeuter och legitimerade sjukgymnaster 
Vårt kontor finns på äldreboendet Pomona i centrala 
Bålsta. Vi arbetar på kommunens särskilda boenden 
och i ditt hem. 
Rehabenheten ansvarar för rehabiliterande insatser 
som syftar till att bibehålla/utveckla självständighet 
och förmåga. Insatser kan innebära rehabilitering, 
hjälpmedelsutprovning och/eller bedömning av bo-
stadsanpassningsbehov. 

Rehabilitering 
Du som är över 65 år erbjuds rehabiliteringsinsatser 
i Ditt hem efter individuell bedömning. Det gäller 
om Du har ett rehabiliteringsbehov som överstiger 
två veckor och om Du inte själv kan ta Dig till vård-
central. 

Hjälpmedel  
Du som är över 21 år och som på grund av tillfällig 
eller permanent funktionsnedsättning är i behov av 
hjälpmedel har rätt till en behovsbedömning. Den 
görs utifrån en helhetsbedömning av Din situation. 
Målet med hjälpmedel är att förbättra, bibehålla 
eller kompensera för nedsatt eller förlorad funk-
tion/förmåga att klara det dagliga livet i hemmet 
och närmiljön. Hjälpmedel är ett av flera viktiga 
medel för att uppnå delaktighet i samhället. 

Bostadsanpassning 
Ansökan om bidrag för bostadsanpassning görs hos 
bostadsanpassningshandläggare på kommunen. I de 
allra flesta fall behövs ett intyg som styrker funk-
tionsnedsättning. Intyget kan skrivas av legitimerad 
arbetsterapeut.  

Anhöriga och personal 
Vid behov handleder vi kommunens personal och 
anhöriga i rehabiliterande strategier, användande av 
hjälpmedel och förflyttningsteknik. 

Kvalitetsgaranti 
Inflytande, Trygghet, Bemötande, Säker-
het 
  Tillsammans med Dig formuleras en rehabili-

teringsplan som utgår ifrån Dina behov, resur-
ser och motivation. 

  Vår strävan är att Du under din rehabiliter-
ingsperiod har kontakt med en och samma ar-
betsterapeut/sjukgymnast. 

  De insatser vi erbjuder grundar sig på veten-
skap och beprövad erfarenhet. Insatser doku-
menteras i journalsystem. 

  De hjälpmedel som vi tillhandahåller är säkra 
och tillförlitliga och väl lämpade för ändamå-
let. Innehav av hjälpmedel registreras i hjälp-
medelssystem för god spårbarhet. Alla insatser 
sker under sekretess. 

Kontaktinformation  
Du kan nå oss på telefontid vardagar  
8.15 - 9.00 övrig tid har vi telefonsvarare. 
 
Telefon 0171-528 94 
 
Har Du frågor eller vill lämna förslag eller  
synpunkter kontakta oss. 
 
Bitr. enhetschef/hjälpmedels- 
ansvarig: Monica Lundquist 0171-526 59 
monica.lundquist@habo.se 
 
 
Enhetschef: Ulrika Wahlstrand 0171-529 79 
ulrika.wahlstrand@habo.se 
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Hjälp oss att bli bättre! 
Meddela oss Dina synpunkter på hur vi utför 
vårt uppdrag. Det gör Du genom att: 
 
Gå in på vår webbplats: 
www.habo.se/synpunkter 
 
Skicka SMS: skriv Håbo mellanslag och Ditt 
meddelande till 71350. 
 
Skicka E-post till: 
synpunkter@habo.se 
 
Skicka ett brev till: 
Synpunkter 
Håbo Kommun 
746 80 Bålsta 
 
Ring oss: 
På telefon 0171-525 00 
 
 
 
 
Personuppgifter som sänds till kommunen behand-
las enligt PersonUppgiftsLagen, PUL. Du medger 
att informationen Du lämnar får lagras och bearbe-
tas i register hos förvaltning/nämnd. Du har rätt 
begära utdrag och rättelser. 
 

Socialförvaltningen i 
Håbo kommun 

 
 
 
 

Värdegrund 
Alla som kommer i kontakt med  

sociala verksamheter i Håbo kommun  
har rätt till ett professionellt bemötande 
präglat av vänlighet, finkänslighet, öd-

mjukhet, respekt och omtanke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håbo kommun,  
Socialförvaltningen 
746 80 BÅLSTA 
Telefon: 0171 - 525 00 vxl 
Telefax: 0171 - 563 33 
Hemsida: www.habo.se 

 
 
 

Rehabenheten 

Kvalitetsdeklaration 
– ett sätt att tydliggöra innehållet i den 

kommunala servicen. 
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