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Välkommen till Vård och Omsorg 

 

Den hä r foldern här tägits främ äv Vä rd och  
omsorg pä  Sälä kommun. 
 
KONTOR 
Sala Kommun 
Vård och omsorg 
Box 304 
733 25 Sala 
Telefon 0224-74 70 00 
Fax 0224-192 98 
E-post vardomsorg@sala.se 
 
ÖPPETTIDER 
Vardagar kl. 08:00–12:00 och 13:00–16:00 
BESÖKSADRESS  
Fredsgatan 23, Sala 
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Vad är en individuell plan? 

Om du här blivit beviljäd insätser enligt LSS här du rä tt ätt fä  en  

individuell plän. En individuell plän beskriver det pläneräde sto det och 
skä ge dig mo jlighet ätt pä verkä de insätser som du beho ver. Plänen 
skä ge dig inflytände och o verblick o ver de pläneräde och beslutäde 
insätsernä. Plänen kän ä ven innehä llä ändrä äktuellä frä gor kring dinä 
behov och din situätion.  Plänen go rs tillsämmäns med din  
bistä ndshändlä ggäre, formuleräs tillsämmäns med dig och skä utgä  
frä n väd som ä r viktigt fo r dig.  

 
Fördelar med en individuell plan 

Syftet med den individuellä plänen ä r ätt du skä fä  inflytände o ver ditt 
pläneräde sto d. Plänen kän ä ven underlä ttä sämordning mellän olikä  
myndigheter som ger sto d.  

 

Så går det till 

 Den individuellä plänen täs främ genom ett gemensämt mo te dä r 
du vä ljer vilkä personer som skä värä med. Pä  mo tet diskuterär 
och plänerär ni pä  vilket sä tt du vill fo rä ndrä sin situätion. 

 Utifrä n det som bestä mt pä  mo tet sämmänstä lls ett dokument 
som blir din individuellä plän.  
 

Andra slags planer 

Genomfo rändeplän upprä ttär du tillsämmäns med personälen som 
utfo r insätsen du ä r beviljäd. Den plänen händlär om den specifikä  

insätsen och hur du vill ätt den skä värä.  

 
En sämordnäd individuell plänering (SIP) ä r till fo r ätt underlä ttä nä r 
du fä r insätser frä n bä de sociältjä nst och hä lso- och sjukvä rd. SIP  
änvä nds fo r ätt se vilket behov du här just nu, ger ett helhetsperspektiv 
och fo renklär fo r ällä bero rdä ätt snäbbt fä  en o versikt äv pä gä ende 
insätser.  

 
Gemensämt fo r ällä pläner ä r ätt du ä r deläktig och här inflytände 
kring dinä insätser. De utgä r frä n dinä upplevdä behov och o nskemä l. 
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Uppföljning 

Den individuellä plänen skä fo ljäs upp minst en gä ng per ä r äv din 
bistä ndshändlä ggäre.  

 

Hur du får en individuell plan 

Här du frä gor eller vill hä en individuell plän ä r du vä lkommen ätt  
kontäktä bistä ndshändlä ggäre: 0224-74 90 69  

 

Det gä r ä ven ätt skickä in en skriftlig begä rän viä post eller e-tjä nst 
under sjä lvservice pä  Sälä kommuns hemsidä www.sälä.se 

E-tjä nsten heter: ”Sä rskildä insätser enligt LSS - Begä rän” 

 

Postädress: 

Bistä ndsenheten 
Vä rd & Omsorg 

Box 304 

733 25 Sälä  

http://www.sala.se/

