
 
 

 

Samtycke till informationsutbyte inom Resursrådet  

 

Kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården inom Region Stockholm 

samverkar i Resursrådet för att kunna ge dig rätt stöd och insatser i syfte att du ska nå målet om egen 

försörjning. Information om dig som kanske finns hos kommunen, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården inom Region Stockholm är sekretessbelagd. Uppgifterna 

kan handla om hälsotillstånd, arbetsförhållanden, rehabiliteringsinsatser, sociala och ekonomiska 

förhållanden, tidigare utredningar och medicinska utlåtanden. 

 

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi gemensam information om dig och din situation.  

 

Godkännande - behandling av personuppgifter  

 Jag har tagit del av information om Resursrådet och samtycker till att medarbetarna i teamet får 

ta del av uppgifter om mig för att kunna ge mig rätt stöd och insatser. Det innebär att 

tystnadsplikten mellan dem upphör men medarbetarna i teamet har tystnadsplikt utanför 

Resursrådets sammanhang. 

 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.  

 Samtycke till informationsutbyte gäller under ett år från det datum du skrivit under det. Du kan 

när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta din handläggare hos 

myndigheten eller verksamhetsledaren för Resursrådet.  

 

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

att mina personuppgifter får behandlas i enlighet med ovanstående. 
 

 
 

Underskrift Namnförtydligande 

Personnummer 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 
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