Individnämnden protokoll 2020-04-22

Datum:

onsdag 22 april 2020

Tid:

17:00-18:00

Plats:

Östra Roten

Justeringsdag:

onsdag 22 april 2020

Paragrafer:

38 omedelbar justering

Utses att justera:

Frej Dristig (SD)

Underskrifter:
Sekreterare
Ingela Flodin
Ordförande
Zara Blidevik (M)
Justerare
Frej Dristig (SD)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Individnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-22

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2020-04-23

2020-05-16

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Ingela Flodin
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Beslutande
Zara Blidevik (M), ordförande
Mohamad Almohamad (S) ersättare för Peter Spjuth (V)
Peter Larsson (C) ersättare för Fredrik Enström (C)
Anders Karlsson (KD) ersättare för Anna-Lee Alenmalm (M)
Göran Sühl (S) ersättare för Minna Salow (S)
Frej Dristig (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän
Ingela Flodin, nämndsamordnare
Lotte Mossudd, förvaltningschef
Pernilla Sundemar, verksamhetschef
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§ 38
Remiss - Reviderad riktlinje för Samordnad individuell plan
(SIP)
Dnr IN 2020/25
Sammanfattning
Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att
kommun och region ska upprätta en Samordnad individuell plan (SIP) när en person har
behov av insatser från båda huvudmännen. I Västra Götaland finns en länsgemensam
riktlinje och mall för SIP som upprättades 2015. 2018 gavs ett uppdrag att se över, och
vid behov revidera, den länsgemensamma riktlinjen för SIP samt mallar och
utbildningsmaterial. Efter översyn konstaterades att riktlinjen behövde revideras.
En arbetsgrupp med företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen har tagit fram det nu presenterade förslaget. Processledare för arbetet
har varit en länsgemensam SIP-samordnare.
Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg har ställt sig bakom att förslaget
till riktlinje sänds på remiss till Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner.
Svar senast: 2020-04-03.
Samordnad Individuell plan (SIP) ska erbjudas alla personer som har behov av insatser
från både socialtjänsten (skola) och hälso- och sjukvården. Information ska finnas inom
samtliga verksamheter inom Västra Götaland om SIP processen, när och hur SIP
upprättas samt vilka stöd som finns att tillgå både analogt och digitalt. Genom
användning av SIP kan patientsäkerheten stärkas vilket leder till en tryggare och bättre
hälsa, vård och omsorg för individen.
Anledningar till revidering:
• anpassa SIP-processen och riktlinjen till ny lagstiftning om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612)
• förtydliga SIP-processen för verksamheterna inom Västra Götalandsregionen
och länets kommuner, med målet att de ska känna ett stöd i riktlinjen
• öka samsynen kring SIP-processen och huvudmännens ansvar
• öka användningen och användarvänligheten av gällande IT-system för att
hantera SIP-processen
• skapa möjlighet för en bättre uppföljning av SIP
Fyra större förändringar:
• SIP ska upprättas vid utskrivning från slutenvård om det finns insatser från de
båda huvudmännen och den enskilde samtycker
• Möjligheten att likställa SIP med andra planer tas bort
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•
•

Skrivning om hur den andra huvudmannen kallas om den enskilde inte är känd i
verksamheten
SIP-processen ska genomföras i gällande IT-tjänst

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-11
2. Missiv – Remiss för reviderad riktlinje SIP
3. Reviderad Riktlinje SIP 200130
4. Bilaga 1 SIP-processen 200130
5. Bilaga 2 Samtycke 200130
6. Bilaga 3 Kallelse inbjudan 200130
7. Bilaga 4 Samordnad individuell plan
8. PM större förändringar 200130 (till stöd för läsare)
9. PP reviderad riktlinje för SIP i VG 200130 (till stöd för läsare)
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser
Yrkande
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till arbetsutskotets förslag.
Beslut
Individnämnden har inget att erinra.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
info@vastkom.se
Lotte Mossudd, socialchef
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