
Planer till vilken 
nytta?





”Ett samhälles etiska och kulturella  
standard avspeglas på det sätt det 
tar hand om sina svagaste  
individer” 

Albert Schweitzer/Mahatma Gandhi



Verksamhetsanknutna planer

• Genomförandeplaner 
• Habiliteringsplaner 
• Behandlingsplaner 
• Boendeplaner 
• Omvårdnadsplaner 
• Åtgärdsprogram i skolan 
• Arbetsplaner etc.



Individuell habiliterings- och rehabiliteringsplan 
enl 3 b och 18 b §§ HSL

• ”Habilitering eller rehabilitering samt 
tillhandahållande av hjälpmedel skall 
planeras i samverkan med den enskilde. 
Av planen skall planerade och beslutade 
insatser framgå.”



Samordnad individuell plan, SIP 
i HSL (= Hälso- och 

sjukvårdslagen)

Vad är det?



Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP är lagstadgad 
sedan 2010 i både HSL (= Hälso- och 
sjukvårdslagen) och SoL (= Socialtjänstlagen)



Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP ska upprättas 
tillsammans med den person som har behov av 
insatser från både socialtjänst och hälso- och 
sjukvård när insatserna behöver samordnas.



När behövs och används SIP?
• När samordning efterfrågas 
• När kompetens behövs från flera 

verksamheter 
• När ansvarsfördelning behöver tydliggöras 
• När insatser behöver ges samtidigt eller i 

särskild ordning 
• När en person upplever att hen ”bollas 

runt”



Vilka ska delta i arbetet?
• All anställd personal inom socialtjänstens 

och hälso- och sjukvårdens alla delar ska 
ta initiativ till en SIP om behov finns 

• Närstående kan delta om det är lämpligt 
och personen själv vill det.



Var kan SIP upprättas?
• Genom fysiska möten i kommunen eller 

landstingets lokaler eller i personens hem 
om den så önskar. 

• Med hjälp av telefon- och webbmöten



Individuell Plan i LSS

Vad är det?



Individuell plan
• Varför en Individuell Plan? 
• Vem ansvarar för att en Individuell Plan 

upprättas? 
• Vem upprättar en plan? 
• Hur skall en plan utformas? 
• Vem bestämmer innehållet i planen? 
• Vem följer upp planen?





Individuell Plan  
LSS Att ansöka

• Insatser enl. LSS ges endast om den enskilde begär det 
8 §) 

• Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar 
förmåga att ta ställning i frågan skall insatserna begäras 
av vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare 

• Kommunen har skyldighet att informera om LSS-insatser 
(15 §)



LSS - Individuell Plan § 10
• I samband med att insats enl. LSS beviljas kan den 

enskilde begära att en individuell plan med 
beslutade och planerade insatser upprättas i 
samråd med honom. 

• Åtgärder som vidtas av andra än kommunen eller 
landstinget ska redovisas 

• Fortlöpande och minst en gång om året omprövas 
• Planen ska ge inflytande och överblick 
• Grund för planering och samverkan 
• Kommunen ska verka för samordning 
• Kommunens ansvar att informera om planen



LSS 9§ - LSS ger rätt till
• Rådgivning och annat personlig stöd 
• Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till 

sådan assistans 
• Ledsagarservice 
• Biträde av kontaktperson 
• Avlösarservice i hemmet 
• Korttidsvistelse utanför hemmet 
• Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
• Boende i familjehem eller i bostad med särskild 

service för barn och ungdomar 
• Bostad med särskild service för vuxna eller annan 

särskilt anpassad bostad 
• Daglig verksamhet (gäller endast personkrets 1 och 2)



Individuell Plan  
Grundprinciper

• Självbestämmande och inflytande 
• Tillgänglighet 
• Delaktighet 
• Kontinuitet och helhetssyn



Individuell Plan  
Syfte

• Ge den enskilde inflytande över samhällsstödet 
• Klargöra den enskildes behov 
• Överblick för den enskilde 
• Underlätta samordning mellan kommuner och 

landsting och andra samhällsorgan



Individuell Plan  
Processen

▪ Ansökan  
 - enskilde eller legal företrädare 
▪ Fördiskussion - Förplanering 

- sekreterare, deltagare, innehåll, informera deltagarna 
▪ Individuellt plantillfälle 
▪ Följa upp 
▪ Omprövning



Individuell Plan  
Formen

• Enskilde väljer samordnare för planeringen, 
insats, deltagare från alla stödformer 

• Administrativt enkla former, inga blanketter, egna 
formuleringar, möjlighet till uppföljning och 
förändringar 

• Skriftlig



Individuell Plan  
Förhållningssätt

• Den enskilde är ”ledaren”, självbestämmande, 
medbestämmande 

• Samordnaren är sekreterare eventuellt 
• Deltagarna har till uppgift att redogöra, informera, 

diskutera, utbyta, planera, samordna enligt LSS 
intentioner



Individuell Plan  
Innehåll

• Den enskilde styr innehållet efter egna mål, 
intressen och önskemål 

• Minst en insats från LSS 
• Alla stödformer som önskas diskuteras 
• Kommunen ansvarar för samordning av planen 

om den enskilde så önskar



Individuell Plan  
Innehåll

• Anledning till planeringen 
• Dina önskemål och mål 
• Datum när planen skrivs 
• Vilka som är med vid planeringsmötena 
• Vem som ska göra vad och när det ska vara klart 
• Tidpunkt för uppföljning och utvärdering 
• Vem/vilka du tycker ska ha ett exemplar av din plan 
• Din underskrift när du godkänt innehållet i planen 
• Underskrift av den som ansvarar för planen



Individuell Plan  
Modell för arbetsprocessen

• Hur är det nu? (Kartläggning) 
• Hur vill jag att det ska vara? (Mål) 
• Hur ska mina önskemål uppfyllas? (Metoder/

insatser) 
• Är vi på rätt väg? (Uppföljning) 
• Blev det som jag tänkt? Hur går vi vidare? 

(Utvärdering/revidering)







Individuell Plan  
Kompetenskrav

• Kunskap om sitt område 
- Konsekvenser av funktionshinder 
- Andra huvudmän 

• Kunskap om LSS-lagens förhållningssätt 
• Kunskap om formen Individuell Plan



Individuell Plan  
Sekretess

• Sekretess råder mellan nämnder och 
verksamhetsområden 

• Planer mellan kommun och landsting kan 
utbytas - vanligtvis med samtycke från den 
enskilde 

• Kom överens om spridningen av planen, 
dokumentera det i planen



Särskilda uppgifter för kommunen LSS 14 §

• Kommunen skall verka för att insatser som 
skall tas upp i planer som avses i 10 § 
samordnas.



Individuell Plan  
Exempel

• Ansvarig för planen 
• Bengts adress 
• Bengts gode man 
• Hur lever Bengt idag? 
• Vad tycker Bengt om? 
• Beslut om insatser 
• Bengts mål 
• Delmål



Individuell Plan  
Exempel

• Hjälpmedel 
• Bostaden 
• Daglig verksamhet 
• Fritiden 
• Kontaktperson 
• Vad behöver göras? 
• Konkreta åtgärder 
• Utsedd ansvarig person 
• Tidpunkt 
• Underskrift



 
Antal personer som har Individuell Plan Plan  

• År 2003 hade 6,5% individuell plan 
• År 2009 hade ca 3 900 personer individuell 

plan enligt LSS. Det motsvarar 6,6 % av de 
ca 58 700 personer som har LSS-insatser 

• Därefter har ingen uppföljning gjorts



Individuell Plan

”Individuell planering utgör i sig 
  Ingen lösning, men är ett   

strukturerat sätt att lösa problem, 
förändra situationer och ha 
framförhållning” (SoS rapport del 
2)



”Det krävs ett nytt sätt att tänka  
för att lösa de problem som  
orsakats av det gamla sättet att  
tänka” 

Albert Einstein



Elaine Johansson 
Ordförande FUB Västra Götaland 
Mobiltel. 0706-10 86 24 
E-post: elaine.w.johansson@telia.com


