
Information till dig som barn/ungdom  
och din vårdnadshavare om  

SIP - Samordnad individuell plan

SIP – ditt viktiga möte



Vad är en Samordnad individuell plan (SIP)?
I Kalmar län fi nns en överenskommelse om att alla som jobbar med barn och 
ungdomar i skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård ska samverka och 
hjälpas åt när ett barn eller ungdom inte mår bra av olika skäl. 

SIP är ditt viktiga möte där det bestäms vem som ska göra vad för att du som 
barn eller ungdom ska få det stöd och den hjälp du behöver. Du är, tillsammans 
med din vårdnadshavare, delaktig i att utforma och besluta vilket stöd som är 
bäst för dig.

Vem bestämmer att det ska bli en SIP?
Det är personal som träff ar dig inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård 
som ska erbjuda och sammankalla till ett SIP-möte om de tror att det kan vara 
bra för dig och din familj. 

Du och din vårdnadshavare kan själva berätta för den personal ni träff ar att ni 
vill att det ska hållas ett SIP-möte. 

Din vårdnadshavare behöver ge sitt samtycke till att alla får prata med varandra. 
Du som är barn eller ungdom får också säga vad du tycker. Hur mycket du har 
att säga till om beror på din ålder och mognad. Personalen kan berätta mer om 
vad det betyder.

Ni har även rätt att tacka nej till erbjudande om ett SIP-möte. 
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Vilka kan vara med på SIP-mötet?
Vilka som ska vara med på SIP-mötet bestämmer ni (du och din/dina vård-
nadshavare) tillsammans med personalen. Det kan till exempel vara personal 
från skola, habilitering, hälsocentral, BUP och socialtjänst som träff as tillsam-
mans med er.

Inför SIP-mötet
Innan SIP-mötet är det bra att förbereda sig tillsammans med personalen
som bjudit in till mötet, så att du känner dig trygg. Det kan vara bra både 
för dig och din/dina vårdnadshavare att tänka igenom:

•  Hur vill du att SIP-mötet ska se ut? Var ska det hållas? Hur långt vill   
 du att mötet ska vara?

•  Vilka behov, önskemål och förväntningar har du? Hur skulle du vilja   
 att det var?

•  Hur skulle du vilja framföra vad du tycker och känner under mötet?

•  Om du inte kan eller vill delta, vem vill du då ska framföra din åsikt?

Hur går SIP-mötet till?
SIP-mötet kan göras på fl era olika sätt. Tillsammans med personalen kommer 
ni fram till vad som passar bäst för er. Det är dina behov som avgör vad 
SIP-mötet handlar om.

Det som ni kommer överens om skrivs ned i en gemensam plan, så att alla 
som deltar på SIP-mötet vet vad som bestämts och om och i så fall när ni 
ska träff as igen.
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Samordnare
Under mötet utses en samordnare, ofta en person du träff ar mycket eller har 
stort förtroende för. Du har själv möjlighet att föreslå vem som ska vara din 
samordnare. Den som blir din samordnare kan efter mötet fungera som en 
länk mellan dig och dina vårdnadshavare samt SIP-mötets övriga deltagare.

För att vi ska bli bättre på att ha SIP-möten får du gärna svara på några frågor 
digitalt efter mötet via sipkollen.se.

Min samordnare: …………………………………………………………….......

Telefon: …………………………………………………………………...................

E-post: …………………………………………………………………….................

Borgholms kommun  |  Emmaboda kommun  |  Hultsfreds kommun
Högsby kommun  |  Kalmar kommun  |  Kommunförbundet Kalmar län  
Mönsterås kommun  |  Mörbylånga kommun  |  Nybro kommun 
Oskarhamns kommun  |  Region Kalmar län  |  Torsås kommun  
Vimmerby kommun  |  Västerviks kommun  

Länsgemensam ledning i samverkan
Inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård samt skolan i Kalmar län
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