
SALA KOMMUN 

Box 304, 733 25 Sala 

0224-74 70 00 | kommun.info@sala.se | www.sala.se 

V
Å

R
D

 O
C

H
 O

M
SO

R
G

  2
0

1
8-

0
4-

0
4 

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. 08.00–11.30, 13–16 
BESÖKSADRESS  
Fredsgatan 23, Sala 

 

 Insätser enligt  
lägen om sto d och service  

till vissä funktionshindräde 
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LSS är en förkortning av lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade. För att du ska få insat-
ser enligt LSS ska du ha en funktionsnedsättning 
som medför att du omfattas av en personkrets.  
  

Du omfattas av LSS om du har: 

  En utvecklingssto rning, äutism eller äutismlik-
nände tillstä nd. 

  

  Betydände och bestä ende begä vningsmä ssig funkt-
ionshinder efter hjä rnskädä i vuxen ä lder fo rän-
ledd äv yttre vä ld eller kroppslig sjukdom.  

  

 Andrä väräktigä fysiskä eller psykiskä funktions-
hinder som uppenbärt inte beror pä  normält ä ld-
rände, om de ä r storä och fo rorsäkär betydände 
svä righeter i den dägligä livsfo ringen och dä rmed 
ett omfättände behov äv sto d och service.   
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 Individuell plan: när du beviljäs en insäts enligt 
LSS skä du erbjudäs ätt en individuell plän kän 
upprä ttäs.  Plänen skä ge dig inflytände och o ver-
blick o ver de pläneräde och beslutäde insätser eller 
ändrä äktuellä frä gor kring dinä behov och situä-
tion.  

 

Kontakt 

Om du vill kontäktä en bistä ndshändlä ggäre fo r mer in-
formätion kän du go rä det pä  telefon 0224-74 90 69. 
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   Boende i familjehem eller bostad med särskild 
service för barn och ungdomar: är för dig som 
här kompliceräde omvä rdnädsbehov. Det kän värä 
ätt män beho ver sä rskilt mycket omvä rdnäd och 
utbildäd personäl. Du kän ocksä  fä  insätsen om det 
beho vs fo r ätt du skä kunnä gä  i skolä pä  ännän ort. 
Det ä r fo rä ldrärnä som vä ljer om de vill ätt bärnet 
skä bo i ett fämiljehem eller i en bostäd med sä r-
skild service.  

  

  Bostad med särskild service för vuxna: det 
finns tre olikä boendeformer, servicebostäd, 
gruppbostäd och sä rskilt änpässäd bostäd. Nä r du 
bor pä  ett boende ingä r i regel äll omvä rdnäd, fri-
tidsverksämheter och kulturellä äktiviteter.  

  

  Daglig verksamhet: för ätt få däglig verksämhet 
mä ste du värä i yrkesverksäm ä lder och inte stude-
rär eller fo rvä rvsärbetär. Däglig verksämhet gä ller 
inte personkrets 3.   

  

 Förhandsbesked: den som vill flyttä till en än-
nän kommun kän änso kä om fo rhändsbesked. Den 
mottägnä kommunen skä behändlä änso kän pä  
sämmä sä tt som om det vore en kommunmedbor-
gäre som änso kte om insätsen. Beslutet bo rjär 
gä llä nä r insätsen go rs tillgä nglig. 
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Du änso ker om insätser enligt LSS hos en bistä nds-
händlä ggäre. Du kän änso kä bä de skriftligt och munt-
ligt. Inom LSS finns fo ljände insätser som du rä tt till ätt 
änso kä om:  

 

 Rådgivning eller annat personligt stöd: dettä 
svärär ländstingets Häbilitering fo r och du vä nder 
dig till dem. Det finns bl.ä. kurätor, psykolog , logo-
ped, ärbetsteräpeut och sjukgymnäst som jobbär 
dä r.  

 

 Personlig assistans: är ett personligt utformät 
sto d och skä ges äv ett begrä nsät äntäl personer. 
Fo r ätt fä  personlig ässistäns skä du beho vä omfät-
tände hjä lp med grundlä ggände behov som, per-
sonlig hygien, mä ltider, äv- och pä  klä dning, kom-
municerä med ändrä eller ännän hjä lp som fo rut-
sä tter ingä ende kunskäper om den enskilde. Om du 
här rä tt till personlig ässistäns skä ä ven ändrä be-
hov som exempelvis insätser äv servicekäräktä r 
tillgodoses inom rämen fo r personlig ässistäns. 
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  Ledsagarservice: syftet är ätt brytä isolering, 
underlä ttä fo r dig ätt deltä i äktiviteter som exem-
pelvis beso kä vä nner, deltä i kulturliv och fritidsäk-
tiviteter mm.    

  

  Kontaktperson: syftet är ätt  tillgodose behov 
äv medmä nniskä, kompletterä bristände kontäkt-
nä t och fo r ätt kommä ut i sämhä llet och ätt 
kommä i kontäkt med ändrä. Kontäktperson ä r ett 
icke-professionellt sto d.  

  

  Avlösarservice i hemmet: ävser ätt ge ävkopp-
ling fo r änho rigä och ge mo jlighet ätt uträ ttä syss-
lor utänfo r hemmet. Det kän ocksä  värä ätt ge fo r-
ä ldrärnä mo jlighet ätt kunnä värä med dinä sys-
kon.  
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 Kortidsvistelse utanför det egna hemmet: inne-
bä r ätt korttidsvistelse kän ordnäs i en sto dfämilj 
eller pä  ett korttidsboende.  Dettä ävser ätt du fä r 
mo jlighet till miljo ombyte och personlig utveckling 
eller ätt änho rigä skä kunnä fä  utrymme fo r äv-
koppling. Korttidsvistelse kän ocksä  värä i form äv 
ätt vistäs pä  lä ger. 

  

 I ett korttidsboende bor det flerä personer med 
 funktionsnedsä ttning tillsämmäns under en be-
 grä nsäd tid. Genom korttidsvistelsen kän du ges 
 miljo ombyte och ävkoppling.  
 Anho rigä kän ocksä  ges mo jlighet till ävlo sning och 
 ävkoppling. Korttidsvistelse kän män fä  regelbun-
 det eller vid speciellä tillfä llen. Män kän fä  korttids
 vistelse dygnet runt och pä  helger.  

  

 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år:  
Skolbärn o ver 12 ä r kän änso kä om insätsen kort-
tidstillsyn om hän/hon här fortsätt behov äv fritids 
fo re och efter skolän och under lov. Tillsynen mä ste 
kunnä utformäs flexibelt med utrymme fo r indivi-
duellä lo sningär. I Sälä kommun ä r det genom  
Bärn- och utbildningsfo rvältningen som du fä r den 
insätsen. 

  

  

 


