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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 med inriktning sociäl-
psykiätri enligt sociältjä nstlägen 
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Socialpsykiatri 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kom-
munen får det stöd och den hjälp som de behöver. Vi strävar efter 
att personer med psykisk funktionsnedsättning får en menings-
full sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans 
eller hennes behov av särskilt stöd. De insatser som kan ansökas 
inom socialpsykiatri  är boendestöd, dagverksamhet,  

kontaktperson och bostad med särskild service. 

 

Boendestöd 

Boendesto d ä r en bistä ndsbedo md insäts och riktäs till personer med 
psykisk funktionsnedsä ttning. Fo r ätt beviljäs boendesto d skä du hä en 
diägnos som skä värä styrkt med lä kärintyg. Du kän ä ven fä  boende-
sto d om du tillho r personkrets 1 i 1 § 1 Läg om sto d och service till 
vissä funktionshindräde (LSS). Sto det kän ges till dig som beho ver sto d 
fo r ätt kunnä hänterä tillväron och levä ett sjä lvstä ndigt liv med god 
livskvälitet. Sto det kän ges som instruktioner, vä gledning, motivering 
och äktivering.  

Nä r män sjä lv inte fo rmä r, men skulle kunnä klärä ätt utfo rä sysslor i 
sin värdägssituätion beviljäs insätsen boendesto d och sto det inriktäs 
pä  ätt utvecklä sinä egnä fo rmä gor. Sto det beviljäs och utformäs genom 
ätt uppmunträ, vä gledä, sto djä och motiverä. Boendesto d syftär till ätt 
brytä ett pässivt mo nster med isolering och go rä det mo jligt ätt deltä i 
sämhä llslivet pä  sämmä villkor som ändrä.  

 
Boendesto d pro väs individuellt och bedo ms utifrä n den enskildes egnä 
resurser och brister. Dinä behov ä r grunden, men du ä r deläktig i go -
romä len. Insätsen skä ge en fo rbä tträd livssituätion.  

Boendesto det ä r inte enbärt begrä nsät till hemmet, utän omfättär ä ven 
ännät som kän bidrä till fo rmä gän ätt klärä värdägslivet, som t.ex. led-
sägning till lä kärbeso k, inko p, plänerä dägen mm. Boendesto d skä till-
godose ällä dinä behov äv omvä rdnäd och service. 

Du betälär ingen ävgift fo r boendesto det. 
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Dagverksamhet  - Gnistan 

Dägverksämheten innebä r ätt fä  vistäs  i miljo  som ä r fo rstä elsefull och 
trygg och fä  deltä i sociäl sämväro. Du fä r tid och fo rstä else fo r ätt ut-
fo rä de äktiviteter som du behä rskär. Mä let fo r verksämheten ä r ätt 
stä rkä den enskildes livskvälitet och sjä lvfo rtroende. Du kän gä  pä  o p-
pen dägverksämhet upp till tvä  hälvdägär i veckän utän bistä ndsbeslut. 
Annärs beho ver du änso kä om insätsen. 

 

Kontaktperson 

Syftet med en kontäktperson ä r ätt  tillgodose behov äv medmä nniskä 
och ätt kompletterä bristände kontäktnä t. Syftet ä r ä ven ätt kommä ut i 
sämhä llet och ätt kommä i kontäkt med ändrä. Kontäktperson ä r ett 
icke-professionellt sto d.  

 

Bostad med särskild service  - Freden 

Fredens boende ä r en bistä ndsbedo md insäts och riktäs till personer 
med psykisk funktionsnedsä ttning. Fo r ätt beviljäs en bostäd pä  Freden 
skä du hä en diägnos som skä värä styrkt med lä kärintyg. Pä  Freden 
erbjuder vi dig som mo ter betydände svä righeter i din livsfo ring mo j-
lighet ätt deltä i sämhä llets gemenskäp och ätt levä som ändrä.  

Bostäd pä  Freden kän beviljäs om behovet inte kän tillgodoses i ordi-
nä rt boende.  Pä  Freden finns personäl dygnet runt. 

 

Om du vill kontäktä en bistä ndshändlä ggäre fo r mer informätion kän 
du go rä det pä :  

 

 

Biståndshandläggarnas grupptelefon 

tfn 0224-74 90 69 


