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Rutin vid kallelse till SIP-möte gällande barn som
inte är aktuella hos socialtjänsten
Särskilda bestämmelser om SIP (samordnad individuell plan) finns i
2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453).
När en kallelse till SIP-möte inkommer från annan
verksamhet och barnet inte är aktuellt på socialtjänsten
gäller följande:
Socialsekreterare (te x från mottagningen) kan medverka vid SIPmöte utan att utredning behöver inledas. Kallelsen är inte att
betrakta som en orosanmälan, ansökan eller begäran från annan
myndighet och föranleder därför i sig ingen förhandsbedömning
eller utredning. Socialtjänsten har möjlighet att ta del av den
information som framkommer på SIP-mötet eftersom samtycke från
familjen är en förutsättning för deltagande (inhämtat av kallande
verksamhet).
Kallelsen registreras i paraplyet som inkommande information,
under typ av info väljs ”förfrågan”, undertyp ”annan”. Välj att
dokumentera informationen i mallen ”Inkommande information”
(se bild 1 nedan).
Kontakt tas med avsändare för kallelsen, i syfte att få förtydligat att
familjen gett sitt samtycke till att socialtjänsten deltar på SIP-mötet.
Vid behov förtydligas även att kallelsen inte behandlas som en
orosanmälan eller ansökan. Kontakt tas inte med familjen.
Om deltagande socialsekreterare under mötet:
1. emottager en ansökan från familjen
2. emottager en muntlig orosanmälan
3. bedömer att behov av skydd eller stöd från socialtjänsten bör
utredas
hanteras detta enligt gällande rutiner för förhandsbedömning /
utredning.
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Om det under SIP-mötet inte framkommer att barnet är i behov av
stöd eller skydd från socialtjänsten och om familjen inte vill ansöka
om något stöd från socialtjänsten föranleder deltagandet i mötet
ingen vidare åtgärd från socialtjänstens sida. Detta dokumenteras i
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mallen inkommande information. Skriv ut dokumentet och välj
”ingen åtgärd”. Dokumentet samt inkommande mötesprotokoll
hanteras på samma sätt som förhandsbedömningar som inte leder
till utredning (se exempel, bild 2).
I de fall barnet inte aktualiseras hos socialtjänsten är det viktigt att
redan på mötet informera familjen samt övriga deltagare om att
socialtjänsten inte kommer att delta på uppföljningsmötet.

