
Information till dig som vill göra en egenanmälan. 

Här får du information om hur du gör en anmälan till Resursrådet samt 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. 

Vad händer på mötet? 

Syftet är 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

- du får också veta vem som ska följa upp planen tillsammans med dig

Inför mötet med Resursrådet är det bra om du har tänkt igenom vilka dina 

främsta behov är och att du kan berätta om dem under mötet. Vill du ha stöd 

med detta, kontakta gärna verksamhetsledaren för Resursrådet. 

Förberedelse inför mötet 

Du fyller i en anmälan och ett samtycke. Med ett samtycke får vi prata öppet 

om ditt ärende när flera ska delta i ett möte. 

- Blankett för anmälan:

https://samordningsforbundetostrasodertorn.se/wp- 

content/uploads/2020/11/Anmalan-till-RR-20201029-.pdf

- Blankett för samtycke:

https://samordningsforbundetostrasodertorn.se/wp- 

content/uploads/2020/11/Samtycke-info-utbyte-RR-20201105.pdf

SUS blanketter: 
- https://samordningsforbundetostrasodertorn.se/wp-

content/uploads/2020/12/SUS-FK9443-ny.pdf

- https://samordningsforbundetostrasodertorn.se/wp-

content/uploads/2020/12/SUS-FK9448-ny.pdf

När du fyllt i anmälan och samtycke skickar du det till verksamhetsledaren för 

Resursrådet (adress finns på anmälningsblanketten). 

- När verksamhetsledaren fått anmälan och samtycke blir du kontaktad

för att få mer information om Resursrådet och inbjuden till att delta i

ett möte med Resursrådet.

- Skriv i anmälan om du vill ha en stödperson med i mötet.

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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