
    
 

 

 

 

Okt 2019/cevi 

 

 
 
Anvisning till Resursrådet Nynäshamn 
 

 Anvisande handläggare: …………………..……………. 
För- och efternamn Personnummer 

  

Adress 

 

Postnr / Ort 

E-post  

 

Telefon hem / mobil 

 

Frågeställning (vad önskar du för stöd?) 

 

 

Arbete och utbildning (sammanfattning) 

 

 

 

Om du har kontakt med andra myndigheter, ange vilka 

 

 

Familjesituation, bostad 

 

Barnomsorg/Skola 

 

Annan problematik, tex hälsoproblem 

 

 

 
Inlämnat av (myndighet) 
Myndighet Handläggare 

  

E-post / telefon Datum 

  

 

Samordningsförbundet Östra Södertörn 
Resursrådet i Nynäshamn 
Maria Kinhamer 
136 81 Haninge 
Besöksadr: Rudsjöterrassen 5, plan 8 
 

Skriv ut formulärSkicka med e-post



1 (1)

Samtycke

SUS System för uppföljning av samverkan

UnderskriftPersonnummer

Ort och datum Namnförtydligande

Jag har tagit del av uppgifterna i dokumentet och samtycker till att de berörda myndigheterna får 
ha direkt tillgång till, behandla och utbyta uppgifter om mig i SUS. Samtycket avser de uppgifter 
som lämnats inom ramen för samverkan och gäller under den tid som behövs för att följa upp 
samverkansformerna. 
 

Rehabiliteringsinsatsen som du deltar i sker i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
kommunen och/eller landstinget. För att vi ska kunna följa upp och utvärdera den här insatsen och andra 
av samma slag behöver vi spara uppgifter om deltagarna i en databas. Databasen heter System för 
uppföljning av samverkan (SUS). Den administreras av Försäkringskassan och är en del av 
socialförsäkringsdatabasen. 
  
De uppgifter som vi behöver ha är framför allt uppgifter om hur du försörjer dig och hur du arbetar före och 
efter insatsen men även övriga uppgifter om dig och ditt deltagande i insatsen som är nödvändiga för 
uppföljning och utvärdering av insatsen.  Bara de personer som är ansvariga för insatsen som du deltar i 
samt de personer på Försäkringskassan som arbetar med verksamhetsanalys och statistik kommer att ha 
tillgång till dina personuppgifter i systemet 
  
Uppgifterna som samlas in omfattas av sekretess hos de berörda myndigheterna och även i SUS. 
Det betyder att ditt samtycke behövs för att uppgifter om dig ska kunna lämnas mellan myndigheterna. 
Ditt samtycke behövs också för att förutom Försäkringskassan även Arbetsförmedlingen, kommuner och 
landsting ska kunna ha direkt tillgång till uppgifterna i SUS och behandla dessa elektroniskt. Du kan när 
som helst återkalla ditt samtycke.  
  
Försäkringskassan ansvarar för behandlingen 
Försäkringskassan ansvarar för hanteringen av personuppgifter i systemet. Du har rätt att begära ett 
registerutdrag med den information som behandlas om dig. Du har även rätt att begära att personuppgifter 
rättas. Kontakta i så fall Försäkringskassan.

Försäkringskassan Diar iet  
"Sam tycket "  
831 84 Östersund

Originalet skickas till
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Underlag 
Inregistrering av deltagare

1. Uppgifter om deltagaren 

1 (1)

%Ange hur många procent (av en heltid) deltagaren studerar:

Förvärvsarbetar deltagaren direkt före denna insats?

Studerar deltagaren direkt före denna insats?

Ange hur många procent (av en heltid) deltagaren arbetar: 

Ange om arbetet är ett

%

Är deltagaren inskriven som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen direkt före denna insats?

Personnummer (12 siffror) Namn

Samverkansorganisation Insats

Stockholm:

Göteborg:

Malmö:

StadsdelKommun (SUS hämtar kommun från 
folkbokföringen.)

Grundskola

Gymnasium

Upp till 1 år

Upp till 2 år

Upp till 3 år

Upp till 4 år

Upp till 5 år

Upp till 6 år

Upp till 7 år

Upp till 8 år

Ingen offentlig försörjning

A-kassa

Studiestöd/studiemedel

eget företaginte subventionerat arbete subventionerat arbete

Försörjningsstöd

SjukersättningAktivitetsersättningSjukpenning/rehabiliteringspenning 

Aktivitetsstöd

Annan offentlig försörjning

Upp till 9 år

Mer än 9 år

Ej tillämpligt

Högskola/universitet upp till ett år

Högskola/universitet upp till tre år

Högskola/universitet mer än tre år

Saknas/okänd

Annan eftergymnasial utbildning

Med offentlig försörjning menas att man inte kan försörja 
sig genom arbete, utan får ersättning från a-kassan, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller kommunen. 
  
Räkna antal år i obruten följd som deltagaren fått offentlig 
försörjning innan insatsen börjar. Avbrott på upp till en 
månad ska inte räknas med.

2. Mättillfälle - inregistrering 

Inregistrering

Mättillfälle Startdatum (datum för när  
deltagaren startar insatsen)

Vilken är deltagarens högsta slutförda utbildning?

Hur länge har deltagaren haft offentlig försörjning?

Vilken offentlig försörjning har deltagaren direkt före insatsen? (Ange ett eller flera alternativ.)

Med aktivt arbetssökande menas att deltagaren aktivt söker arbete och kan ta ett anvisat arbete.

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej
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(FK 9448)
Underlag 
Inregistrering av deltagare

Så här fyller du i blanketten

1. Uppgifter om deltagaren 
  
Vilken är deltagarens högsta slutförda utbildning?  
Om deltagaren har utbildning från ett annat land - välj motsvarande utbildning i Sverige. 
  
Grundskola: Deltagaren har slutbetyg (oavsett betygsgrad) från grundskola, särskola,  
sameskola, specialskola eller motsvarande äldre skolformer. 
  
Gymnasium: Deltagaren har slutbetyg (oavsett betygsgrad) från gymnasiet, gymnasie- 
särskola eller tidigare studentexamen. Samlat betygsdokument räknas inte som slutbetyg. 
  
Högskola/universitet upp till ett år: Deltagaren har deltagit och klarat kurser motsvarande  
upp till ett års heltidsstudier på högskola/universitet. 
  
Högskola/universitet upp till tre år: Deltagaren har deltagit och klarat kurser motsvarande  
upp till tre års heltidsstudier på högskola/universitet. 
  
Högskola/universitet mer än tre år: Deltagaren har deltagit och klarat kurser motsvarande  
mer än tre års heltidsstudier på högskola/universitet. 
  
Saknas/okänd: Deltagaren har inte slutfört grundskoleutbildning. 
  
Annan eftergymnasial utbildning: Deltagaren har genomfört annan utbildning än högskola/- 
universitet efter gymnasiet, till exempel kvalificerad yrkesutbildning (KY). 
  
2. Mättillfälle - inregistrering 
  
Vilken offentlig försörjning har deltagaren direkt före insatsen? 
Sjukpenning/rehabiliteringspenning: Ersättningar som Försäkringskassan beslutar om och  
betalar ut. Ersättningarna kan betalas ut till den som inte kan arbeta på grund av sjukdom. 
  
A-kassa (arbetslöshetsersättning): Ersättning som man kan ha rätt till på grund av arbets- 
löshet. Det finns olika a-kassor som beslutar om rätten till ersättningen och betalar ut den. 
  
Studiestöd/studiemedel: Ersättningar man kan ha rätt till när man studerar. Det är Centrala  
studiestödsnämnden (CSN) som beslutar om och betalar ut studiestöd och studiemedel. 
  
Aktivitetsersättning: Ersättning som Försäkringskassan beslutar om och betalar ut. Aktivitets- 
ersättning kan man ha rätt till från och med juli månad det år man fyller 19 år till och med  
månaden innan man fyller 30 år. Ersättningen kan betalas ut till den som har arbetsförmågan  
nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på arbetsmarknaden under minst 1 år.  
Aktivitetsersättning kan också betalas ut till den som på grund av funktionsnedsättning 
behöver förlänga sin skolgång för att få grundläggande kunskaper till och med gymnasienivå. 
  
Aktivitetsstöd: Ersättning som man kan ha rätt till vid arbetslöshet när man deltar i arbets- 
marknadspolitiska program. Arbetsförmedlingen beslutar om deltagande i arbetsmarknads-
politiska program. Försäkringskassan beräknar och betalar ut ersättningen. 
  
Deltagare som är under 25 år och inte uppfyller villkoren för a-kassa får utvecklingsersättning 
i stället för aktivitetsstöd. Registrera även utvecklingsersättning som aktivitetsstöd. 
  
Annan offentlig försörjning: Annan försörjning än ovanstående som betalas ut på grund av  
att deltagaren inte arbetar eller är aktivt arbetssökande, exempelvis etableringsersättning. 
  
Sjukersättning: Ersättning som Försäkringskassan beslutar om och betalar ut. Ersättningen 
kan betalas ut till den som inte längre kan arbeta på grund av sjukdom och vars  arbets- 
förmåga bedöms vara stadigvarande nedsatt. Sjukersättning kan man ha rätt till från och  
med månaden man fyller 30 år till och med månaden innan man fyller 65 år.
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2/2

Är deltagaren inskriven som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen direkt före  
denna insats? 
Med aktivt arbetssökande menas att deltagaren aktivt söker arbete och kan ta ett anvisat  
arbete. Uppgiften ger oss en bild av antalet personer som står till arbetsmarknadens  
förfogande, men saknar ett arbete att gå till.  
  
Förvärvsarbetar deltagaren direkt före denna insats? 
Här är det de faktiska förhållandena som efterfrågas. Om deltagaren har en anställning men 
inte förvärvsarbetar direkt före insatsen kryssar du ”Nej” på frågan om arbete. 
  
Ange hur många procent deltagaren arbetar. 
Om deltagaren arbetar - ange hur många procent av en heltid. Heltid motsvarar vanligt- 
vis 40 timmar per vecka. Om deltagaren har kortare arbetstid räknas andelen fram i relation  
till en heltid. 
  
Ange om arbetet är ett inte subventionerat arbete, subventionerat arbete eller arbete  
i eget företag. 
Inte subventionerat arbete: Arbetsgivaren får inte några bidrag eller anställningsstöd för den  
anställde.  
  
Subventionerat arbete: Arbetsgivaren har någon form av bidrag eller stöd för den anställde.  
Exempelvis lönebidragsanställning, offentligt skyddat arbete (OSA), utvecklingsanställning,  
trygghetsanställning eller en anställning vid Samhall. Även Nystartsjobb anges här. 
  
Eget företag: Deltagaren har arbete som bedrivs i eget företag i form av enskild firma,  
kommanditbolag eller handelsbolag. 
  
Studerar deltagaren direkt före denna insats? 
Om deltagaren är registrerad på en utbildning men inte studerar direkt före insatsen  
kryssar du ”Nej” på frågan om studier.  
  
Ange hur många procent deltagaren studerar. 
Ange hur många procent av en heltid. Heltid motsvarar vanligtvis 40 timmar per vecka. Om  
deltagaren har lägre studietakt räknas andelen fram i relation till heltid. 
  
Läs mer: Användarhandledning - FINSAM/Tvåpartsfinsam (kapitel 11)

Försörjningsstöd: Kallas också ekonomiskt bistånd. Den som inte kan försörja sig själv kan  
ha rätt till försörjningsstöd. Det är kommunen som beslutar om och betalar ut försörjnings- 
stödet. 
  
Ingen offentlig försörjning: Deltagaren har ingen ersättning från Försäkringskassan,  
Arbetsförmedlingen, a-kassan eller kommunen. Deltagaren kan ha lön eller helt sakna för- 
värvsinkomst. Det kan till exempel vara en deltagare som försörjs av förälder eller make/- 
maka/sambo/partner. Uppbär deltagaren föräldrapenning, ålderspension, delpension etc.  
räknas den också in under denna kategori. 
  
Tänk på! Det kan vara lätt att blanda ihop ersättningsformer, till exempel aktivitetsersättning  
och aktivitetsstöd. Ställ gärna kontrollfrågor till deltagaren.
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Okt  2019/cevi  Sid 1 av 1 

  

 

Samtycke till informationsutbyte inom Resursrådet Nynäshamn 

 
Jag har tagit del av informationen om Resursrådet Nynäshamn och samtycker till att medarbetarna i teamet 

får ta del av uppgifter om mig för att kunna ge mig rätt insatser. Det innebär att tystnadsplikten mellan dem 

upphävs. Samtycket gäller för följande myndigheter som ingår i teamet: 

Nynäshamns kommun  

Arbetsförmedlingen 

Försäkringskassan  

Region Stockholm 

Samtycket till informationsutbyte mellan myndigheter gäller under den tiden som behövs för att kunna 

genomföra och följa upp samverkansinsatsen. Samtycket är frivilligt och jag kan när som helst ta tillbaka det. 

Godkännande - behandling av personuppgifter  

Jag godkänner även att mina personuppgifter får samlas in, lagras och behandlas i enlighet med 

personuppgiftslagen. Uppgifter som registreras gäller endast information som behövs för att stödja och 

genomföra insatser i min arbetslivsinriktade rehabilitering samt utvärdering av insatsen.  

Jag samtycker också till att uppgifterna förs in ett gemensamt IT-system, Aventus, som administreras av 

Samordningsförbundet Östra Södertörn.  

Mina personuppgifter i Aventus kommer att raderas tre år efter avslutad insats. 

Godkännande 

Jag samtycker att ovan nämnda myndigheter får ta del av uppgifter om mig. Jag godkänner även att mina 

personuppgifter får behandlas i enlighet med ovanstående. 

Underskrift 

Underskrift 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Personummer 

 
 

Ort och datum 

 
 

 

Samordningsförbundet Östra Södertörn är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att 

behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Samordningsförbundets dataskyddsombud övervakar att vi som 

förbund följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är 

också kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: 

dso@securitysolution.se 

 

Mer information finns på www.samordningsforbundetostrasodertorn.se 
 

         

 

Skriv ut formulärSkicka med e-post

mailto:dso@securitysolution.se
http://www.samordningsforbundetostrasodertorn.se/


Så här anvisar du till Resursråden: 

Samtliga dokument nedan skall skickas till aktuell verksamhetsledare för respektive 

Resursråd, du hittar alla dokument på  

www.samordningsforbundetostrasodertorn.se/insatser/resursrådet-37314963. 

1. Anvisning med samtycke till Resursråden

2. Samtycke och inregistreringsuppgifter till SUS

Tänk på att: 

 Du som handläggare fortsätter att vara ansvarig för ditt ärende.

 Om Resursrådet beviljar en insats så kommer personal från insatsen att kontakta dig

så att ni kan boka ett möte för planering av startdatum, omfattning och

uppföljningsdatum.

 Du som anvisande handläggare ansvarar för att din deltagare deltar i insatsen och för

att omgående meddela Resursrådets verksamhetsledare om insatsen avbryts.

 Utförare av insatsen ansvarar för att skicka slutdokumentation till dig efter avslutad

insats.

http://www.samordningsforbundetostrasodertorn.se/insatser/resursrådet-37314963

