
 

 

 

Information till dig som är kallad till möte med Resursrådet. 

Här får du information inför ett gemensamt möte med Resursrådet. Syftet med 

mötet och den plan som görs under mötet är att du ska få ett samordnat stöd på 

din väg till egen försörjning, stöd som du kan ha rätt till och behöva.  

 

Förberedelse inför mötet 

Du och din handläggare har tillsammans fyllt i en anmälan till Resursrådet. 

Inför mötet är det bra om du har tänkt igenom vilka dina främsta behov är och 

att du kan berätta dem under mötet. Ta gärna stöd av din handläggare.    

 

Vill du ha en stödperson med i mötet med Resursrådet meddelar du det till din 

handläggare så att även den personen bjuds in till mötet. 

 

Samtycke  

Det är viktigt att det finns ett samtycke där du samtycker till att man får prata 

öppet om ditt ärende om flera personer ska delta i ett möte  

 

Vad händer på mötet? 

Utifrån det du berättar i mötet med Resursrådet är syftet att du ska få 

information och vägledning: 

- om vilka insatser/stöd som kan vara aktuellt för dig 

- en gemensam plan görs tillsammans med dig 

- vem som ska ansvara för insatserna 

 

Vad händer när mötet är slut? 

- du och din handläggare följer tillsammans upp planen  

- ni bestämmer om hur och när uppföljning av planen ska göras  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid frågor kontakta:  

verksamhetsledare Maria Kinhamer 

e-post: maria.kinhamer@haninge.se 

telefon: 08-606 75 56 

Vad gör Resursrådet? 

Teamet är rådgivande och 

verkar för att du ska 

erbjudas ett samordnat stöd 

av insatser.  

Att identifiera och ta ett 

samlat grepp om dina behov 

är en förutsättning för att 

kunna nå en hållbar lösning. 

En plan görs tillsammans 

med dig och Resursrådet 

och andra personer du 

önskar ska närvara. 

 

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.  
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