Resursrådet är en samverkan mellan
myndigheterna Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, kommunen samt vården
– för att samordna stöd och insatser
till medborgaren.
Resursrådet har genom sin sammansättning
en överblick över myndigheternas ordinarie
insatser och kan genom sin genomlysning
identifiera om personens behov kan
tillgodoses genom insatser i ordinarie
verksamhet eller om personen har behov av
andra insatser.

RESURSRÅDET
– en möjlighet för
dina deltagare

Resursråden kan även bevilja förrehabiliterande insatser, arbetsträningsplatser på sociala
företag, friskvård, kortare yrkesutbildningar
eller enklare utbildningar.
Vill du veta mer?
Kontakta Resursrådets verksamhetsledare
Liselotte Bertel (Haninge, Tyresö):
liselotte.bertel@forsakringskassan.se
010-116 46 86
eller Maria Kinhamer (Nynäshamn):
maria.kinhamer@forsakringskassan.se
010-116 36 26

Denna folder är utgiven av Samordningsförbundet Östra Södertörn,
mars 2017. www.samordningsforbundetostrasodertorn.se
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Varför?

För att få en samlad bild över tidigare insatser hos
våra olika myndigheter och en rekommendation
om fortsatt planering från ett samverkansteam
bestående av handläggare från Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och kommunen samt representant från vården.

Hur?

Resursrådet
samlar styrkorna.
Resursrådet är en etablerad myndighetsgemensam
plattform i kommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn.
Resursrådet finns till för personer som har behov av
samordnat stöd och i Resursrådet träffas representanter
från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
kommunen och Landstinget varje vecka. I Resursrådet
görs en genomlysning av de olika myndigheternas
verksamhetssystem för att få en helhetsbild av den
remitterade personens situation och sammanställer
informationen med en rekommendation om lämplig
insats. Genom Resursrådets genomlysning får ansvarig
handläggare viktig information som skapar bättre
förutsättningar för att individen ska få rätt stöd och
insats utifrån sina behov.

Anvisning eller konsultation. Du behöver personens
samtycke till att lyfta personens ärende i Resursrådet.
Sedan kan du antingen skriva en anvisning med
en frågeställning som du skickar till Resursrådet
eller så kommer du till oss för rådfrågning. Om du
inte har personens samtycke ännu kan du göra en
anonym konsultation då Resursrådet kan svara på
allmänna frågor.

När?

Då du tror att det kan finnas behov av samordnat
stöd eller stöd från en aktör som personen inte har
kontakt med idag. Eller när personen inte är redo
för insatser inom ordinarie verksamhet ännu, utan
behöver förrehabiliterande insatser för att rustas
inför exempelvis en arbetsträning. Du kan även
konsultera Resursrådet när det är oklart vilket
behov av stöd och insatser personen behöver för att
komma vidare.

Vad kan jag förvänta mig?

Du som ordinarie handläggare har fortfarande
ansvaret för ärendet och fattar alla beslut om
planering/ersättning, men genom Resursrådet kan
du få en bättre bild av vilka insatser personen har
haft innan och en rekommendation om hur du
kan gå vidare i ärendet för att individen ska nå eller
komma närmare arbetsmarknaden.

