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Rapport angående individuell plan enligt § 10 LSS 

Förslag till beslut 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning beslutar att godkänna 

rapporten. 
 

Ärendebeskrivning 

Liberalerna har tidigare lämnat ett nämndinitiativ daterat 2018-05-23 med 

stöd av Moderaterna. Syftet med nämndinitiativet var att följa 

myndighetsutövningens förbättringsarbete gällande individuella planer enligt 

§ 10 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I ett nytt 

nämndinitiativ från liberalerna daterat 2020-11-18 önskas en 

återrapportering från myndighetsutövningen för perioden 2018-12-19 - - 

2020-10-31. 

 
I en rapport har förvaltningen beskrivit det arbete som utförts utifrån 

nämndinitiativets frågeställningar 
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 Nämnden för personer med funktionsnedsättning 

 

Rapport angående individuell plan enligt § 10 LSS 

Aktuell fråga 

Liberalerna har tidigare lämnat ett nämndinitiativ daterat 2018-05-23 med 

stöd av Moderaterna. Syftet med nämndinitiativet var att följa 

myndighetsutövningens förbättringsarbete gällande individuella planer enligt 

§ 10 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I ett nytt 

nämndinitiativ från liberalerna daterat 2020-11-18 önskas en 

återrapportering från myndighetsutövningen för perioden 2018-12-19 - - 

2020-10-31. 

 Antalet erbjudna individuella planer 

 Antalet upprättade individuella planer 

 Antalet omprövningar som skett av individuella planen 

 Information om det förbättringsarbete som påbörjades med anledning 

av nämndinitiativet 2018-05-23 

Underlag för att besvara frågorna har tagits fram ur verksamhetssystemet 

Pulsen combine av controller. 

Antalet erbjudna individuella planer under perioden 2018-12-19 - - 

2020-10-31 

Enda sättet att mäta antalet erbjudna individuella planer på aggregerad nivå 

är att mäta antalet bifallsbeslut under tidsperioden. Med beslutsmeddelandet 

får den enskilde alltid information och erbjudande om att upprätta en 

individuell plan enligt § 10 LSS. Under tidsperioden har 988 bifallsbeslut 

fattats gällande 790 personer. Några personer har fått mera än ett beslut så 

under tidsperioden har 620 unika personer fått ett beslutsmeddelande 

innehållande erbjudande om att upprätta en individuellplan.  

Om även samtliga beslut om tillfälliga utökningar räknas med är det totala 

antalet beslut 1162 fördelat på 871 personer. Totalt har 645 unika personer 

fått ett bifallsbeslut under perioden och därmed ett skriftligt erbjudande om 

möjligheten att upprätta en individuell plan.  

Detta sätt att mäta fångar inte upp när den enskilde därutöver informeras om 

och erbjuds individuell plan och att uppgiften därefter skrivs in i journal. Det 

saknas sökverktyg i verksamhetssystemet för att göras dessa mätningar.  
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Antalet upprättade individuella planer under perioden 2018-12-19 - - 

2020-10-31 

Antalet upprättade individuella planer har sökts fram ur 

verksamhetssystemet Pulsen combine utifrån initierade individuella planer, 

utredningar och beslut. Under tidsperioden har 24 beslut fattats angående 

individuell plan. Totalt har 20 individuella planer godkänts. I fyra fall har 

beslut fattats om att inte upprätta en individuell plan. Skälen till att inte 

upprätta en individuell plan är att den enskilde antingen återtagit sin begäran 

eller att den enskilde fått avslag på sin ansökan om insatsen enligt LSS. Utan 

insatser faller möjligheten att få en individuell plan upprättad.  

Antalet omprövningar som skett av individuella planen under perioden            

2018-12-19 - - 2020-10-31 

De 20 individuella planer som godkänts under aktuell tidsperiod rör 12 unika 

personer. Övriga åtta är individuella planer som omprövats minst en gång 

under tidsperioden.  

Information om det förbättringsarbete som påbörjades med anledning 

av nämndinitiativet 2018-05-23 

Den stora förändringen för specifikt myndighetsutövningen var att få med en 

text i samtliga beslutsmeddelanden vid bifallsbeslut kring erbjudande om att 

upprätta en individuell plan. I och med den automatiserade textfrasen går det 

att med säkerhet säga att samtliga som fått ett bifallsbeslut om insatser enligt 

LSS även fått ett skriftligt erbjudande om att upprätta en individuell plan.   

Angående samverkan med organisationer som företräder människor med 

omfattande funktionsnedsättningar så har biståndsenheten LSS genomfört 

möten med representanter för intresseorganisationer i begränsad omfattning 

via teams under de senaste 15 månaderna. Fysiska möten har inte genomförts 

på grund av rådande pandemi. Inget av dessa möten har däremot specifikt 

handlat om individuell plan enligt LSS. 

Att utveckla informationsmaterial i Lätt Läse form och på olika språk om 

erbjudande och vikten av att den individuella planen upprättas. Information i 

Lätt Läse form och på olika språk finns idag i begränsad omfattning på 

Västerås stads hemsida. Däremot saknas information om individuell plan i 

sådan form. Denna fråga är viktig och betydligt mera omfattande än just 

frågan om individuell plan. Västerås stads hemsida behöver anpassas för att 

bli mera tillgänglig för flera målgrupper. Detta är en stadsövergripande 

fråga. Det är viktigt att någon representant med kunskap om nämndens 

målgrupp och behov medverkar i ett sådant utvecklingsarbete när det 

genomförs.  

Göra information om den individuella planen tillgänglig på Västerås stads 

hemsida. Information om individuell plan finns upplagd på stadens hemsida 

med en länk till vårdgivarwebben där mera utförlig information finns.  

Genomföra en uppföljning av redan begärda individuella planer samt 

redovisa resultat till nämnden för personer med funktionsnedsättning. Enligt 

bestämmelser i lagstiftningen ska den individuella planen prövas om 

regelbundet och minst en gång per år. Enligt tidigare besvarat nämndinitiativ 

2018 sker redovisning i den årliga verksamhetsberättelsen. Den enskildes 
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delaktighet är ett centralt område som ingår i varje egenkontroll. I samband 

med egenkontrollen vid tertial 2 följs frågan om individuell plan upp i de 20 

ärenden som då granskas.  

Bakgrund 

Frågan om individuell plan har besvarats i ett flertal rapporter tidigare utifrån 

nämndinitiativ. För ytterligare bakgrundsinformation hänvisas till NF 

2011/115, NF 2012/64, NF 2017/278, NF 2018/36 samt NF 2018/170 

Individuell plan enligt § 10 LSS i förhållande till andra planer 

I samband med att en insats enligt denna lag beviljas ska den enskilde 

erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser 

upprättas i samråd med honom eller henne. Den som har beviljats en insats 

ska när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan har 

skett. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än 

kommunen eller regionen. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en 

gång om året. 

Regionen och kommunen ska underrätta varandra om upprättade planer.  

Individuell plan enligt LSS ska inte förväxlas med genomförandeplan. Syftet 

med att upprätta en genomförandeplan är att stärka den enskildes och 

inflytande över hur en specifik insats verkställs. Genomförandeplanen 

bygger på det individuella beslutet om insats. Den som ansvarar för 

verkställighet av insatsen ansvarar även för att upprätta en 

genomförandeplan tillsammans med den enskilde. 

Samordnad individuell plan (SIP) är en annan typ av lagstyrd plan. 

Bestämmelser om SIP fördes in i socialtjänstlagen och hälso- och 

sjukvårdslagen år 2010. Planen ska upprättas när den enskilde har behov av 

insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, förutsatt att 

planen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och att 

den enskilde själv samtycker till planen. Det räcker att en av huvudmännen, 

det vill säga kommun eller region, gör bedömningen att en SIP behöver 

upprättas för att skyldigheten ska gälla för båda parter. Det är kommun eller 

region som tar initiativ till att en SIP upprättas.  

En samordnad individuell plan (SIP) ska alltid upprättas tillsammans med 

den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder 

eller behovsområde. Om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig, 

kan närstående ges möjlighet att delta i arbetet med SIP. Planen ska 

tydliggöra vem som gör vad och när. Det finns en utarbetad och 

länsgemensam rutin för SIP. 

Fortsatt arbete 

I och med den automatiserade texten som följer med ett bifallsbeslut om 

insatser säkerställs att samtliga enskilda personer med bifallsbeslut även får 

ett skriftligt erbjudande om att upprätta en individuell plan. Antalet beslutade 

planer går att följa upp via beslut i verksamhetssystemet. Däremot går det 

inte att följa om den enskilde valt att inte besvara erbjudandet, tackat nej till 

erbjudandet och vilka skäl till det som i så fall angivits. Det fångar heller inte 

upp om dessa diskussioner förts vid uppföljande kontakt utan att ett beslut 
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fattas. Vid kommande egenkontroll T2, görs en djupare analys av 20 

slumpvist utvalda ärenden vilket kan ge en indikation på den frågan.  

För närvarande pågår ett utvecklingsarbete angående samverkan med individ 

och familjeförvaltningen kring familjer som har barn med 

funktionsnedsättning och det samtidigt förekommer en social problematik. 

En handlingsplan för hur samverkan ska ske i dessa ärenden håller på att 

utarbetas och i arbetsmaterialet har individuell plan lyfts fram som ett av 

verktygen för att jobba tillsammans med familjen i dessa ärenden.  

På Västerås stads hemsida finns information om individuell plan med 

länkning till vårdgivarwebben för ytterligare information. Att göra 

information på webben mer lättillgänglig för olika målgrupper med varierade 

behov är ett stort utvecklingsområde.  

För personer med funktionsnedsättning finns en rad olika planer för olika 

ändamål. I denna skrivning har genomförandeplan och SIP tagits upp men 

det finns betydligt fler. Den individuella planen ska inte ersätta andra planer. 

Däremot omnämns den ibland som paraplyplanen som syftar till att hålla 

samman alla andra planer. För närvarande pågår ett länsgemensamt projekt 

mellan kommunerna och regionen där syftet bland annat är att sprida 

kunskaper om att tillämpa SIP. En trolig effekt av det arbetet är istället för 

att upprätta en individuell plan enligt § 10 LSS upprättas i högre omfattning 

en SIP istället. När utvecklingen av antalet upprättade individuella planer 

följs upp bör även SIP vägas in i det sammanhanget.  

En fortsatt dialog med representanter för intresseorganisationerna är viktig 

för att följa målgruppens behov av att ha planering dokumenterad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


