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Slutrapport SamSIP 2021–2022 

Sammanfattning  

Under 2021–2022 har parterna enats om att förlänga överenskommelsen SamSIP. Förbunden 
Sunnerbo och Värend har initierat ett samarbete som innebär att man delar på resurser i form av 
processledare. Syftet med processledare har varit att utbilda och erbjuda konsultativt stöd för 
parternas medarbetare. 

Trots stort engagemang, intresse och uttryckt behov av kompetens och stöd har resurserna inte 
nyttjats i den omfattning som har erbjudits.  Samtliga parter har tagit del av utbildning men långt 
ifrån hela organisationer. I avstämningar och i enkätutvärdering har återkopplingen varit att alla 
skulle rekommendera utbildningen och alla ansåg att innehållet är till nytta i professionen. Trots 
detta har det varit svårt och inte helt naturligt att komma in i organisationerna för att informera 
om förbundens arbete eller få till utbildningstillfällen. Konsultationsmöjligheten har inte heller 
nyttjats och endast ett fåtal konsultationer i specifika ärenden har gjorts. Intresset av förbundens 
överenskommelsearbete har fått en geografisk spridning och vissa förbund har tagit kontakt för 
att undersöka hur vårt arbete sett ut gällande SamSIP. 

De svårigheter som har framkommit i arbetet med SIP är inte unikt för Kronobergs län, utan är i 
linje med det som framkommer nationellt utifrån SKR:s rapporter. Detsamma gäller för det som 
är framgångsrikt med SIP.  

Slutsatsen är att SIP är ett effektfullt verktyg som, om det används på rätt sätt, kan få mycket 
goda effekter för de individer som behöver samordning. 
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Bakgrund 

Samordnad individuell plan, SIP, är lagstiftat i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen. 
Planen syftar till att tydliggöra ansvarsområden, säkerställa samarbetet mellan huvudmännen 
men även att individer ska få sina behov tillgodosedda.  

I december 2018 tecknades en lokal överenskommelse gällande SIP mellan förbundens 
medlemsparter. Överenskommelsen ger även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samma 
rättighet och skyldighet att delta och sammankalla till en SIP.  

Utifrån underlag från genomförda intervjuer med samtliga medlemsorganisationer i förbundet 
Värend framkommer behov av bland annat processtöd samt kompetensutvecklingsinsatser 
gällande SamSIP. Medarbetare och ledningsfunktioner efterfrågar även gemensamma och interna 
rutiner samt ett ökat kvalitativt arbete med fokus på samverkan. 

Beslut 

Överenskommelsen förlängs och processledare har i uppdrag att arbeta för både 
Samordningsförbundet Värend och Sunnerbo Samordningsförbund och därmed täcka hela länet. 

Överenskommelsen 

I överenskommelsen gäller följande: 

Överenskommelsen och arbete med SamSIP ska förlängas från och med 2022-01-01 till och med 
2023-12-31. 

Anställda från Samordningsförbundet Värends och Sunnerbos samtliga parter har möjlighet och 
skyldighet att initiera och medverka i en SamSIP motsvarande det som framgår i 
Socialtjänstlagen, 2 kap, 7§ (2001:453) samt Hälso- och sjukvårdslagen, 16 kap, 4§ (2017:30). 

Människor som behöver ett samordnat stöd från en eller flera myndigheter samtidigt omfattas av 
SamSIP. 

Beslut kring förnyandet av överenskommelsen skall ske senast tre månader innan 
överenskommelsen löper ut. 

De formulär som används av kommun och Region för SIP skall användas även för SamSIP. 

Samordningsförbundet Värend och Sunnerbo Samordningsförbund tillhandahåller praktisk 
information och utbildning kring SamSIP samt uppföljning av arbetet runt SamSIP. Detta arbete 
genomförs av en processledare med uppdrag i båda förbunden. 

Se hela överenskommelsen i Bilaga 1. 

 

Processen 

Under 2021 – 2022 har processledare i förbundet haft ansvar för att erbjuda konsultativt stöd till 
parternas medarbetare och kompetensutvecklingsinsats genom individuellt anpassade 
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utbildningar samt genom samverkansutbildningen. En del av uppdraget har även inneburit att 
undersöka strukturella utmaningar och behov för implementering av verktyget genom 
överenskommelsen. 

-Struktur 

Genom intervjuer vid kartläggning, intervjuer och avstämningar inför utbildningstillfällen och 
dialoger och feedback vid presentationer på möten har strukturella behov, förutsättningar och 
utmaningar framkommit. 

Samtliga parterna har en positiv syn på överenskommelsen och stödet som förbunden erbjuder. 
Identifierade behov hos parterna är att arbeta med överenskommelsen på ett mer aktivt och 
enhetligt sätt för att nå önskade effekter. Ledande positioner är ense om vikten av SIP som ett 
verktyg för personer som är i behov av samordning som ett sätt att resurseffektivisera och främst 
förkorta och påskynda processer för individer att göra stegförflyttningar. Medarbetare upplever 
inom de statliga myndigheterna att man inte prioriterar eller har tillräckliga resurser för att 
arbete med SIP, även om man ser att verktyget är bra. 

Ytterligare ett sätt att undersöka strukturella behov har varit genom att följa inkomna 
avvikelserapporter och därigenom identifiera utvecklingsområden. 

I ett samarbete med Samordningsförbundet Västra Östergötland har en gemensam 
grundutbildning i SIP tagits fram som ett nationellt stöd till förbunden. Syftet är att få ett 
enhetligt underlag som stöd i det gemensamma arbetet med SIP i landet. Samarbetet är ett 
resultat av ett nationellt nätverk i förbundsvärdlen kring SIP-frågan. 

-Individ 

Konsultativt stöd erbjuds till tjänstepersoner samt individer som funderar på SIP. Processledare 
har kunnat kontaktats i olika delar av SIP-processen för att bolla ärenden eller få vägledning. 

Tretton konsultativa förfrågningar har inkommit under 2021–2022. Dessa konsultationer har 
kommit från kommun, projekt och andra förbund gällande arbetet med överenskommelsen i 
Värend och Sunnerbo. 

-Kompetens 

Anpassade utbildningar har erbjudits till samtliga parter. Processledare har inför varje 
utbildningstillfälle hållit i avstämningar för att på så sätt anpassa utbildningarna efter 
organisationens/enhetens behov.  

Deltagande på utbildningstillfällen som har erbjudits har varierat och alltid utgått från 
organisationernas behov. Innan varje utbildningstillfälle har ett avstämningsmöte hållits med 
ansvarig chef med syfte att göra en behovsinventering för att anpassa och vinkla innehållet i 
utbildningen. De olika fiktiva ärenden (case) som diskuteras i utbildningen har anpassats till den 
organisationens förutsättningar och behov. 
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Vad har hänt hittills? 

2018 –  1: a överenskommelsen tecknas i december 

2019 –  100 personer får information och 60 personer går samverkansutbildningen 

2020 –  97 personer utbildas och ett nationellt nätverk skapas 

2021 –  Kartläggning av erfarenheter och behov görs i Kronobergs län, nationellt nätverk 
utökas och 170 personer får utbildning 

2022 –  Värend och Sunnerbo går ihop och delar processledartjänsten, 13 konsultationer, 
nationellt nätverk leder till framtagande av gemensamt utbildningsmaterial i SIP, 
totalt 165 personer får individuell utbildning i SamSIP och samverkansutbildningen 
återstartar. 

 Överenskommelse gäller till och med 31 december 2023. 

 

Avvikelserapporter 

Endast ett fåtal avvikelserapporter har inkommit till förbundet. Dessa utgör inte tillräckligt 
underlag för att få en samlad bild av utvecklingsbehov hos de olika parterna. 

De avvikelserapporter som inkommit rör brister i förberedelsearbetet för processen samt 
deltagande på huvudmöte. Detta leder till mindre effektiva möten som inte uppfyller syftet med 
SIP-lagstiftningen.  

 

Resultat av kartläggning 

En kartläggning av erfarenheter och behov hos parterna genomfördes under våren 2021 för 
Samordningsförbundet Värends medlemsparter. Processledare för Värend genomförde intervjuer 
med samtliga parter, personer i ledande positioner och medarbetare som möter individer i behov 
av stöd. Intervjumaterialet sammanställdes enligt tjänstedesignsmetod och delas upp enligt 
följande behovsområden: 

• Gemensamma rutiner  

• Interna rutiner 

• SIP - ett personcentrerat verktyg 

• Processtöd 

• Kompetensutveckling 

• Samverkansutbildning 
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Några citat från intervjuerna: 

 

”Jag tolkar på mitt kommunvis och Regionen på sitt regionvis” 

”Man får lite panik när man får en kallelse.” 

”De som SIP:ar gör det bra. De som inte gör det behöver kunskap.” 

”Vi behöver någon som håller ihop det.” 

”Tydligare för individen vad som gäller – det absolut viktigaste.” 

”Om man har samma utbildning kan skaven försvinna.”  

”dörren till (X) är så jävla stängd…” 

”Samverkansutbildningen har bidragit till … ökad dialog mellan myndigheter” 

”Man kan fånga en individ istället för att bolla fram och tillbaka” 

”Skapar trygghet för personen.” 

”Viktigt att väcka till liv igen. Viktigt att alla ser nyttan med det. SIP är väldigt bra!”  

”Man tycker att X inte är tillgängliga, samtidigt använder man inte SIP:en. Vi ska vara bra på 

att använda de verktyg som finns innan vi skapar nya.”  

 

Citaten ovan bekräftar de identifierade behovsområden på olika sätt.  Upplevelserna mellan 
medarbetare och chefer skiljer sig egentligen inte oavsett vilken erfarenhet eller vana man har av 
SIP. Trots att man upplever hinder, uttrycks en önskan om att få arbeta med verktyget mer eller 
på ett bättre sätt än man gör idag. Gemensamt är även att alla ser möjligheterna till att underlätta 
för de individer man möter genom samverkan med andra organisationer, men det största hindret 
är enligt min mening en resursfråga. Det handlar om tid. Tid att planera, tid att samverka och tid 
för att göra en bra insats. 

För mer fördjupad beskrivning av kartläggningens resultat se Bilaga 4. 

 

Analys 

Nedan följer en analys av de erfarenheter som baseras på genomförda intervjuer, avstämningar 
samt genomförda utbildningstillfällen under överenskommelseperioden 2021–2022. 

Generellt upplevs en mycket positiv inställning till att arbeta med SIP. Medarbetare och chefer ser 
fördelar och effekter som verktyget är avsedd att ha. Man nämner resurseffektivitet och 
samverkan mellan olika enheter och organisationer med hjälp av SIP. Det finns många goda 
erfarenheter och en lång erfarenhet inom specifika delar av främst Regionen men även vissa delar 
av kommunen.  Man är bekant med verktyget och menar att man vet hur processen går till. Trots 
detta visar det sig att man inte riktigt använder verktyget så som det är tänkt. Detta är enigt min 
mening en av de bidragande faktorerna till varför SIP inte alltid upplevs som positivt av 
medarbetare och individer som är föremål för SIP. Snarare försvårar det samverkan genom att 
bidra till olika syn och öka glapp mellan organisationer. Något som ofta framkommer är även att 
individer inte har hög grad av delaktighet i processen. Delaktighet ska genomsyra hela processen 

http://sip:ar/
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för SIP och saknas många gånger eftersom man har fokus på organisatoriska frågor och syftet 
med samordning överskuggas av dessa. Den största svårigheten med SIP-processen som 
framkommer i stort sett i alla sammanhang är hur resurskrävande det är. Man saknar tid för att 
initiera SIP och försöker hitta alternativa vägar som inte är lika resurskrävande. Frågan blir då, 
hur blir resultatet för individen? 

 

Överenskommelsen 

Det endast ett fåtal organisationer eller enheter som har känt till överenskommelsen och det 
arbete som förbundet har bedrivit. Arbetsgrupp (utvecklingsgrupp respektive beredningsgrupp i 
förbunden har i uppdrag att sprida information i sina respektive organisationer och kanaler. 
Informationsspridning är alltid en utmaning inte minst i stora organisationer. Ständiga 
förändringar, personalomsättning, kompetenspåfyllnad och stora organisationsstrukturer är 
exempel på anledningar till det är svårt att sprida information till berörda kollegor inom 
organisationen.  

Hur används SIP? 

Olika organisationer och enheter/avdelningar inom samma organisation använder verktyget i 
olika omfattning men även på olika sätt. Det första hindret jag stötte på var att man har lite (med 
betoning på lite) olika tolkningar av hur och när man använder verktyget. Vissa organisationer 
har även gjort mindre justeringar eller tillägg till verktyget. Ett exempel på detta är Region 
Kronoberg, där man har tagit fram en digital plattform för SIP som även kommuner kan ansluta 
sig till. Syftet har varit att underlätta i processen gällande kallelse, dokumentation och signering. 
Detta upplevs som mycket framgångsrikt och effektivt för de som är anslutna till verktyget, men 
utesluter parter som inte kan ansluta på grund av regelverk om sekretess eller kommuner som 
inte har anslutit, då det bygger på frivillighet. 

Trots ett visat intresse för utvecklingsarbete i SIP har det funnits vissa svårigheter i att få komma 
in i organisationerna, dels på grund av tidsbrist, resurser och arbetssätt. Man har uttryckt att 
omfattningen av utbildningsinsatsen som har erbjudits har varit allt för tidskrävande, att SIP-
processen är för resurskrävande och att man saknar uttalade rutiner som ger möjlighet till att 
arbeta med verktyget. 

Hur har de olika parterna använts sig av SamSIP? 

Försäkringskassanhar under överenskommelseperioden tagit fram en rutin gällande hantering av 
inkomna SIP-kallelser, för att på så sätt skapa enhetliga rutiner och att på ett rättssäkert sätt 
bedöma representation i ärendet. Under denna period redovisar Försäkringskassan att man har 
deltagit på 12 SIP:ar totalt men inte själva kallat till SamSIP då de har andra samverkansarenor 
för att ta upp organisationsöverskridande ärenden, bland annat avstämningsmöten med 
Arbetsförmedlingen. Här blir det tydligt att parterna behöver enas om vilka olika möten man 
använder sig av för att samverka i olika situationer. Genom sitt sätt att implementera en intern 
rutin har Försäkringskassan möjlighet att följa och utvärdera arbetet men också möjlighet att 
kvalitetssäkra SIP:ar.  
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Arbetsförmedlingen har inte kunnat redogöra för antalet SamSIP:ar man har medverkat i eller 
kallat till. På grund av bland annat personella resurser i kombination med organisatoriska 
förändringar har arbetet med SIP inte kunnat prioriterats på det sätt som man hade önskat. 
Samtidigt uttrycks en positiv inställning och en önskan att kunna arbeta mer med SIP och man 
ser nyttan med verktyget.  

Region Kronoberg har på en av sina avdelningar anställt en person som ska hantera inkomna 
SIP:ar och vara patienternas vårdkontakt och den som närvarar på SIP. På så sätt kvalitetssäkrar 
man arbetet och kompetensen stärks inom den egna enheten. En annan enhet inom Regionen 
upplever att man kallas på så många SIP:ar att man inte hinner med andra arbetsuppgifter 

Kommunerna har i och med implementering av Barnets Bästa gäller i Kronoberg, vissa 
utmaningar med att parera SIP kontra Barnets plan. Det som är viktigt att ha med sig generellt 
när olika organisationer beslutar att genomföra vissa förändringar eller implementera nya 
verktyg, är att SIP är lagstadgat och inte kan väljas bort. Det innebär att om man identifierar ett 
behov av samordning ska en plan upprättas. Det viktigaste i detta arbete är att man tillgodoser 
individens behov, oavsett SIP eller Barnets plan. Kom ihåg att de inte konkurrerar med varandra 
utan se hellre verktygen som ett komplement till varandra. 

Stödet som förbundet har erbjudit i SamSIP har dessvärre inte nyttjats till den grad som har 
erbjudits, det vill säga, 25% processtöd för respektive förbunds geografiska område. Parterna har 
i olika omfattning tagit del av utbildningsinsatsen. De som har tagit del av utbildningen har alla 
medverkat i avstämningsmöten och spridit information på sin arbetsplats. En handfull 
medarbetare, främst inom projektverksamheter, har nyttjat konsultationsmöjligheter och de 
strukturella utvecklingsområden som har identifierats är svåra att implementera då de innebär 
förändringar som påverkar på en hög nivå (interna rutiner och prioriteringsarbete). 

Många organisationer arbetar redan aktivt med SIP (framförallt kommuner och Region) och gör 
ett bra arbete men eftersom SIP omfattar flera organisationer finns ändå en utvecklingspotential 
som sträcker sig över fler organisationer. Detta gör det svårt att förändra och påverka på 
strukturell nivå och kräver ett helt annat engagemang men framför allt större resurser. 

 

Framtidsutsikter utifrån analys 

Att utbilda personal i SIP skulle lösa en del men inte allt. Organisationernas olika uppdrag och 
hur de organiserar sig harmoniserar sällan med individers behov av samordning. Bristande 
resurser i form av ekonomi, personal och tid skapar en restriktiv inställning till att initiera SIP.  

 

Mina förslag på utvecklingsåtgärder i arbetet med SamSIP för att nå bättre effekter: 

• Se över interna rutiner baserat på processbeskrivning av SIP – för att kvalitetssäkra 
arbetet med SIP, ge trygghet till medarbetare och bidra till enhetlighet, framför allt i den 
egna organisationen, men även över organisationsgränser. 

sip:ar
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• Skapa ett gemensamt nätverk för SamSIP - Utse en informationsbärare alternativt en 
sakkunnig representant inom respektive organisation/enhet. Det är viktigt att man kan 
känna att man har stöd inom den egna organisationen till skillnad från att man under 
överenskommelseperioden fått stöd ”utifrån”. Närheten till expertkunskapen behöver 
vara nära förankrad i den egna organisationen för att ge en ökad tillgänglighet och 
trygghet för medarbetarna. 

• Öka antal förmöten – på så sätt bidrar man till att skapa ett helhetsperspektiv över 
situationen, vilket leder till att stöd ges och kan tas emot på ett sätt som tillgodoser 
individens behov. 

• SIP- nätverk för organisationerna – att samtliga parter deltar i ett gemensamt nätverk där 
man kan diskutera SIP-processen gemensamt för att bidra till ett ökat enhetligt arbetssätt 
och användande av verktyget. Olika frågor 

• Ökad delaktighet – för individen är en nödvändighet och inte valbart. Hela syftet med SIP 
är att fokus ska ligga på individens behov. 

• Stöttning från ledning – tydliga rutiner för hur man som medarbetare ska prioritera SIP, 
men framförallt hur man ska arbeta med processen. Att ledningen har förståelse för hur 
viktigt men även hur effektivt verktyget är, inte minst utifrån lagtext, är avgörande för 
resultaten. Ledning som skapar samverkansstrukturer som stödjer och främjar arbetet 
med SIP är att rekommendera. 

 

 

Våga investera i individer nu för att effektivisera resurser och nå långsiktiga och 
hållbara resultat! 
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Värend 
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