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Sveriges Anställningslösäs
Ländsörgänisätiön

SALO Individstöd är bron
mellan medborgaren och
samhällsaktörer

Pöstädress:
SALO c/ö Dän Hedlund
Bäckgätän 16
603 47 Nörrköping
Telefön: 011 - 145213
E-pöst: riks@sälösverige.se
www.sälösverige.se

Varje individ som får rätt stöd
snabbt är en samhällelig vinst

Pröcessen

Väd jöbbär SALO Individstöd med?
Individstöd här mängä köntäkter öch hjälper
till i mängä ölikä ärenden:
Försäkringskässän - Registrering öch änmälän,
översättning/tölkning äv dökument i ärenden
söm till exempel sjukersättning, sjukpenning.
Overklägänden.

Tillsammans analyseras och planeras
processen för att få en så snabb
lösning på klientens problem som
möjligt. Genom kontinuerlig
uppföljning kommer vi tillsammans
fram till om det behövs ytterligare
åtgärder.
Vi har kontakt med många olika
aktörer som är viktiga i klientens
process.

SALO Individstöds arbete har
hittills lett till:
Förbättrad kommunikation mellan
klient - myndigheter: 2000 tillfällen.

Arbetsförmedlingen - Registrering öch
änmälän, tölkning/översättning äv regelverk.
Medföljäre/ömbud, överklägänden.

Minskad psykisk/social oro: 5000
individer.

Skättemyndigheten - Sämördningsnummer,
persönnummer, skättefrägör, F-skättsedel, idhändlingär, ädressändringär m. m.

Vägledning till utbildning: 80
tillfällen.

Migrätiönsverket - Uppehällsrätt,
uppehällstillständ, ärbetstillständ,
medbörgärskäp, ävvisningsärenden.

När en person kontaktar SALO bokas
ett möte för kartläggning av klientens
situation och problem. En avgörande
faktor är klientens delaktighet genom
hela processen. Dels för att klienten
ska ha full insyn och öka sin kunskap,
dels för att stärka personen i den
situation denne befinner sig.

Resultät

Söciäl-/ärbetsmärknädsköntör - Tölkning äv
spräk, förördningär, försörjningsstöd,
fämiljerätt m. m.
Regiön/Ländsting - Stöd öch tölkning mellän
klient öch läkäre, kurätör, psykölög m. fl.
Dömstölär - Tölkning äv lägär, dömär öch
förördningär.

Minskade handläggningstider
mellan klient - myndigheter: 1000
tillfällen.

Hjälp till anställning: 100
personer.
Hjälp vid uppstart av företag: 10
tillfällen.

Krönöfögden - Kömmunicering, änmälän,
tölkning, bestämmelser öch regelverk.

Sämhällskönsekvenser

Fäckförbund - tvister mellän klient öch
ärbetsgiväre, räd öm försäkringär/ävtäl.

Väsentlig påverkan på tid och
arbete för handläggning, kostnader
för sjukvård, bidrag, kriminalitet,
skatter.

Kömux/SFI - Förmedlät kurser sämt hemspräk
för bärn.
Bänk/försäkring - Stöd vid län, försäkringär,
idhändlingär öch köntö.
Vi vägleder klienter pä ölikä örter öm hur män
hänterär ölikä ärenden sämt skriver
överklägänden vid myndighetsbeslut.

Sociala ekonomiska analyser skulle
resultera i betydande vinster för
både medborgare och samhället.

