
 

 

Information till dig som är handläggare. 

Resursrådet är ett myndighetsgemensamt team. I teamet finns representanter från Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, kommunens arbetsmarknadsenhet och ekonomiskt bistånd samt representanter 

från hälso- och sjukvården. Vi arbetar för individens medverkan för delaktighet, inflytande och 

egenmakt och därför är individen med i mötet med Resursrådet.  

 

Du kan anmäla en deltagare till Resursrådet som du bedömer kan ha behov av ett samordnat stöd från 

fler än en myndighet för att nå egen försörjning. I Resursrådet går vi tillsammans igenom deltagarens 

tidigare insatser och tillsammans med deltagarens egen berättelse ger det en gemensam bild över 

deltagarens situation. Ni får information om vilka insatser och stöd som finns inom kommunen, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och om Samordningsförbundets övriga insatser. 

 

- Utifrån deltagarens situation får ni rekommendation om vilka olika insatser/stöd som kan vara 

aktuella.  

- En plan upprätts under mötet i Resursrådet för deltagaren och du ansvarar för att skriva denna 

plan. 

 

Vem kan jag anmäla? 

En deltagare där du har bedömt att alla ordinarie insatser är uttömda som finns att tillgå i din 

organisation och/eller en deltagare som ”snurrar runt” mellan myndigheter och behöver ett samordnat 

stöd som deltagaren inte kan få genom ordinarie samarbeten, t.ex. förstärkta samarbete Arbetsförmed- 

lingen/Försäkringskassan, SIP-möten etc.  

 

Deltagaren är mellan 16-64 år och boende i någon av kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.  

Bedömer du att din deltagare är i behov av insats genom MIA Vidare anmäler du din deltagare till 

Resursrådet. Läs mer om MIA Vidare här; https://samordningsforbundetostrasodertorn.se/vi-gor/mia-

ostra-sodertorn/ 

 

Hur anmäler jag? 

Se information i informationsblad om ”Information till dig som vill göra en anmälan till Resursrådet”.  

 

Vad händer efter mötet med Resursrådet? 

- Du och deltagaren ansvarar tillsammans för att följa upp den plan som gjorts.   

- Blir din deltagare rekommenderad insats/stöd i MIA Vidare kommer du bli kontaktad av 

insatsen.   

- Blir din deltagare rekommenderad arbetsträning på ett socialt företag kommer du bli kontaktad 

av kontaktperson för sociala företag, Elvira Sirovica. 

  

 

 

 

 
 

 

Vid frågor kontakta:  

verksamhetsledare Maria Kinhamer 

e-post: maria.kinhamer@haninge.se 

telefon: 08-606 75 56 
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