Information inför möte med Resursteamet i Sollentuna, Upplands Väsby eller Sigtuna

En möjlighet att få rådgivning
från flera myndigheter samtidigt
I Resursteamen arbetar flera myndigheter tillsammas för att
kunna erbjuda bästa möjliga rådgivning, med målet att deltagarna ska
närma sig egen försörjning. Det finns ett Resursteam i varje
kommun: Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna.
Du kan få träffa det lokala Resursteamet om du:
√ Är mellan 16 och 64 år och bor i någon av dessa kommuner.
√ Behöver samordnat stöd från flera myndigheter och inte kan få det
genom deras ordinarie verksamheter.
√ Idag har kontakt med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
någon av kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby eller Sigtuna,
eller någon av vårdgivarna hos Region Stockholm.

Sammanfattning:
1. Du tackar ja till att träffa Resursteamet.
2. Du skriver under två blanketter om samtycke
och din handläggare skriver en intresseanmälan.
3. Du välkomnas till ett möte med Resursteamet.
4. Vid mötet får du vägledning och information
om insatser som kan ta dig framåt och en planering
görs.
5. Du kommer igång enligt planen, med stöd av din
handläggare/kontaktperson.

Anteckningar
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Hur får jag möjlighet att träffa Resursteamet?
• Du och din handläggare/kontaktperson anmäler intresse av att
delta i ett möte med det lokala Resursteamet.
• I samband med det fyller du också i blanketten ”Samtycke”. Det du
samtycker till är att vi som träffar dig kan utbyta information om din
situation. Samarbetar vi kan hjälpa dig bättre. Du skriver också under
en blankett där du godkänner att uppgifter om dig läggs in i vårt
uppföljningssystem.*
• Resursteamet gör en bedömning av om ett möte med teamet skulle
kunna vara till hjälp. Om så är fallet får du och din handläggare/
kontaktperson inbjudan till ett möte.
Ni träffar Resursteamet tillsammans, eller i annat fall följer en
annan representant för myndigheten eller vårdgivaren med.
Under mötet får du vägledning och information om vilka insatser
som kan erbjudas och som kan passa dig. Utgångspunkten är dina
behov, förutsättningar och önskemål.
Målet med mötet är att tillsammans göra en planering som
innebär att du kan komma framåt, ett eller flera steg i taget, så att du
kan ta dig närmare arbete och egen försörjning.

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Efter mötet får du hjälp att komma igång med den/de aktiviteter ni
kommit överens om.

Om Samordningsförbundet Sollentuna
– Upplands Väsby – Sigtuna

Varmt välkommen
till Resursteamet!

Förbundet möjliggör samverkan mellan myndigheter
kring rehabiliterings- och arbetsmarknadsinsatser
som ger personer med behov av samordnat stöd
bättre förutsättningar att öka arbetsförmågan och
kunna försörja sig själva.

* Vi följer Dataskyddslagstiftningen,
GDPR, när vi hanterar dina uppgifter.
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