Vad är en individuell
plan?

Information till dig som fått möjlighet till ett möte med Finsamteamet

Att ta ett helhetsgrepp
om Dina behov är en
förutsättning för att
kunna nå en hållbar
lösning.

Denna skrift ger dig en vägledning om hur du kan förbereda dig inför ett
gemensamt möte där Din samordnade handlingsplan ska tas fram.
Du får också en inblick i vilka rättigheter du har och vad du kan förvänta dig av
den kommande planeringen.

Planen görs tillsammans
med dig, din
handläggare, Finsamteamet och andra
personer du önskar ska
närvara.
Vad gör ett Finsamteam?
Teamet är rådgivande
och verkar för att du
som medborgare ska
erbjudas ett samordnat
stöd av insatser.
Vad säger lagen?
Skrivningen om
individuell plan hittar du
i Hälso- och
sjukvårdslagen, 3f§ samt
Socialtjänstlagen 2 kap,
7§. I
Socialförsäkringsbalken
30 kap, 3 § framgår din
rätt till
rehabiliteringsåtgärder
och att planeringen ska
ske i samråd med dig.

Syftet med mötet och planeringen är att du ska få ett samordnat stöd på din
väg till egenförsörjning, stöd som du har rätt till och behöver.
Initiativet till att ta fram Din samordnade handlingsplan kan tas av dig själv,
personal hos samordningsförbundets parter (Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Sundbybergs stad eller Region Stockholm).
Förberedelse inför mötet
Tillsammans med din handläggare går ni igenom vad som är dina främsta
behov och vad som ska tas upp på mötet.
Om du vill att någon närstående ska medverka vid mötet så framför du detta
till din handläggare så att även den personen bjuds in till mötet.
Samtycke
Det är viktigt att det finns ett samtycke, om fler ska delta, där Du undertecknat
att Du samtycker till att man får prata öppet på mötet. Du har även möjlighet
att beskriva till Din handläggare vad Du inte vill ska diskuteras på mötet.
Vad som händer på mötet
Här görs en gemensam plan tillsammans med Dig om:
∞
vilka insatser som ska göras,
∞
vem som ska ansvara för insatserna
∞
vem som har det övergripande ansvaret

Planen ska belysa och handla om dina behov, styrkor och önskemål, ditt mål
med tillhörande delmål liksom dina behov av samordnat stöd.
Vad som händer när mötet är slut
∞
∞

efter rådgivningen får alla som deltar en kopia av den individuella planen
efter rådgivningen får alla en beskrivning av hur och när uppföljning ska
ske
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