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" Det är idag ett
stort fokus på att
särskilja ansvar
istället för att
 dela ansvar "

Bakgrund 



Bakgrund 
Kommunerna i Västra Mälardalen bedömde att det fanns behov av att ytterligare förstärka

och kvalitetssäkra arbetet kring samordnade individuella planeringar, SIP.
 

Kommunerna föreslog därför ett projekt med syfte att skapa ett verksamhetsnära stöd.  
 

Regionens verksamheter ställde sig bakom projektidén. 
Barn- och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatriska mottagningen 

ville delta i projektet.
 

Projektplan och ansökan om medel från Samordningsförbundet Västra Mälardalen
 lämnades in juni 2021.

Juni, 2021



Projekt: 
SIP-utvecklare Västra Mälardalen

- Ansökan till Samordningsförbundet Västra Mälardalen beviljades.
- Projektägare: Verksamhetschef IFO Arboga Kommun.
- Projekttid 2 år. Projektstart 2022-01-01. 
- Projektledare 1,0 tjänst, Arboga Kommun.

Augusti, 2021



Projektets styrgrupp
Arboga kommun
Kungörs kommun
Köpings kommun
Barn- och ungdomspsykiatrin Köping
Vuxenpsykiatriska mottagningen Köping
Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Styrgruppen består av representanter/chefer från:

December 2021



allvarlig psykisk ohälsa
missbruk
svåra sociala situationer

Komplexa situationer vid ärenden inom målgruppen 16–29 år 
där behov finns av en samordnad individuell planering 
för insatser från både Kommun och Region. 

Exempel på komplexa situationer:

Projektets målgrupp 



Projektmål BehovsstyrtFörebyggandeDelaktighet

 Behov ska tas tillvara enligt intentionen i lagstiftningen.

Den enskildes delaktighet i SIP-processen ska främjas.

Den enskilde ska uppleva processen kring SIP som effektiv och till nytta.

Verksamheterna ska uppleva att SIP är effektivt och till nytta för den enskilde.

SIP-arbetet ska genomföras med hög kvalité.

Kommun och region är trygga i att själva hantera SIP-processen även i komplexa
ärenden. 



Ansvarsfördelning AvslutGenomförandeFörberedelser

 
SIP-utvecklare ansvarar för:

Att tillsammans med samordningsansvarig/huvudansvarig skapa 
bästa möjliga SIP-process för den enskilde. 

 
SIP-utvecklare ansvarar inte för:

Ärenden och ersätter inte 
utsedd samordningsansvarig/huvudansvarig i SIP-processen.

 
Verksamheter ansvarar för:

Att vid behov kontakta SIP-utvecklare
och utnyttja stödfunktionen.

 
 
 





Aktiviteter från projektet
Förbättringsförslag på utformande av SIP-plan 
Ingår i arbetsgrupp för länsövergripande aktiviteter i samband med att
förskolan och skolan blir likvärdig part hösten 2022
Genomgång SIP-processen i Cosmic Link
Workshop kvalité i SIP

Ex. från aktiviteter våren 2022:

För mer information besök hemsidan: SIP-utvecklare i Västra Mälardalen –
Samordningsförbundet Västra Mälardalen (samordningvm.se)

https://samordningvm.se/insatser-i-samverkan/sip-samordnare-i-kak/
https://samordningvm.se/insatser-i-samverkan/sip-samordnare-i-kak/


Kontaktuppgifter
Projektledare: Beatrice Lyckholm
SIP-utvecklare
Mejl: Beatrice.Lyckholm@arboga.se
Tel: 0589-87029
Teams: chatt/videosamtal


