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

Insätser enligt sociältjä nstlägen 
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Socialtjänstlagen 
När du har svårigheter att klara dig i vardagen gällande 
exempelvis, personlig hygien, mathållning samt bostadens 
skötsel så kan du ansöka om bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen.  
 

Anso kän sker hos en bistä ndshändlä ggäre som i sin tur kontäktär dig 
nä r änso kän här kommit in. Du kän änso kä bä de skriftligt och muntligt.  

Bistä ndshändlä ggären  utreder din änso kän och ditt behov äv sto d och 
hjä lp, utifrä n dettä kommer bistä ndshändlä ggären ätt fättä ett beslut. 
All bistä ndsbedo mning utgä r frä n det individuellä behovet.  
 

I Sälä kommun kän du bländ ännät fä  hjä lp med insätser frä n 
hemtjä nsten med exempelvis:  

 Omvårdnad: det kän innebärä  hjälp med ätt skötä sin 
personligä hygien, mäthä llning, ä tä och drickä,  klä  sig.   
Nätthjä lp kän beviljäs vid behov.  

 Social samvaro: kän värä bl.ä. sociälä äktiviteter som 
prätstund, ho glä sning, hjä lp ätt kontäktä änho rigä mm.  

 Utevistelse: kän värä en promenäd, kommä ut på gården 
eller en ännän äktivitet som sker utomhus.  

 Ledsagning: du kän beviljäs ledsägning när närstående inte 
kän fo ljä med till olikä beso k och inte klärär det sjä lv. Ledsägning 
kän ä ven beviljäs om du här behov äv ledsägäre till fritids– och 
kulturäktiviteter. 

 Service insatser: kän innebärä hjälp med inköp, städning 
och tvä tt.  

 Trygghetslarm: vilket innebär en pässiv form äv tillsyn, där 
du   här en lärmknäpp som du trycker pä  nä r du beho ver källä pä  
hjä lp om du  hämnär i en no dsituätion.  

 

Om du ä r 75 ä r och ä ldre kän du änso kä om serviceinsätser upp till 9 
timmär per mä näd viä fo renkläd händlä ggning. Detsämmä gä ller 
trygghetslärm.   
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Avlösarservice i hemmet, anhörigstöd och avlastning 

Om Du vä rdär en nä rstä ende i ert gemensämmä hem kän du änso kä om 
ävlo sning eller ävlästning.  Det som finns i kommunen  ä r ävlo sning i 
hemmet, kostnädsfritt upp till 12 timmär per mä näd.  

 

 Mötesplats/Dagverksamhet: finns både som biståndsbedömd 
insäts och som o ppen verksämhet.  Den o ppnä dägverksämheten 
kän du vistäs pä  upp till tvä  hälvdägär per veckä utän bistä ndsbe-
slut.  O nskär du mer tid uto ver dessä tvä  hälvdägär per veckä be-
ho ver du änso kä om det hos en bistä ndshändlä ggäre.   

 Kortidsvistelse i form av avlastning vid enstaka tillfällen: 
dettä kän värä äktuellt nä r det inte rä cker till med ävlo sning i 
hemmet eller med dägverksämhet. 

 Växelvård: om en änhörig som vårdär en närstående som är 
väräktigt sjuk och beho ver omvä rdnäd kän vä xelvä rd beviljäs fo r 
ätt ävlästä den som vä rdär. Vä xelvä rd beviljäs upp till mäx tvä  
veckor per mä näd. 

 

Särskilt boende för äldre 

Nä r du här ett omfättände och väräktigt behov äv sto d och hjä lp som 
inte kän tillgodoses i det ordinä rä boendet med hemtjä nstinsätser kän 
det värä äktuellt med ett sä rskilt boende fo r ä ldre. Det innebä r en bo-
städ med personäl som ä r tillgä nglig dygnet runt. I sä rskilt boende ingä r 
grundlä ggände serviceinsätser sä som stä dning, tvä tt, inko p och tillsyn. 
Värje lä genhet ä r ocksä  utrustäd med trygghetslärm. 

 

Hemtjänst i annan kommun 

Nä r en person som ä r bosätt i Sälä beho ver insätser i en ännän kommun 
ä r bistä ndshändlä ggären i Sälä kommun änsvärig fo r ätt utredä din än-
so kän och fättä beslut om insätser utifrä n behovet. Dettä skickäs sedän 
äv bistä ndshändlä ggären till den kommun som du kommer ätt vistäs i. 

Om du vill kontäktä en bistä ndshändlä ggäre fo r mer informätion kän du 
go rä det pä  telefon 0224-74 90 69. 


