
                                                                     

 

Verksamhetsbeskrivning Uppdrag Samverkan 

Bakgrund 
Resultat av utredningen Höglandets samordningsförbunds projekt Fokus Integrerad Samverkan 

(2016) ledde till att beslut togs om att starta insatsen Uppdrag Samverkan som projekt. Under 2016-

08-01 – 2019-07-31 genomförde Höglandets samordningsförbund projektet Uppdrag Samverkan 

med funktionen Samverkanskoordinatorer i fem av de sex Höglandskommunerna med mål att uppnå 

Integrerad Samverkan. Projekt Uppdrag Samverkan utvärderades i slutet av projekttiden och visade 

på ett mycket gott resultat. Förbättringar inom samverkansområdet hade skett på strukturell nivå 

och fortsatt behov av fördjupat arbete påvisades. Styrelsen tog beslut om att gå vidare med Uppdrag 

Samverkan och funktionen Samverkanskoordinatorer för att bibehålla samt utveckla effektiv 

samverkan och fortsatt ha nivån Integrerad Samverkan som mål. Från år 2020 är verksamheten 

Uppdrag Samverkan och funktionen samverkanskoordinator i formen LIV, långsiktig integrerad 

verksamhet. 

Utveckling av verksamhet Uppdrag Samverkan och samverkanskoordinator  
I samverkanskoordinatorns uppdrag ingår bland annat att följa upp och utvärdera insatser som är 

kopplade till målen för verksamheten Uppdrag Samverkan samt även att följa upp och utvärdera 

specifika mål satta för respektive kommunområde. Resultaten redovisas kommunområdesvis i 

halvårsvisa rapporter. Uppföljningen och utvärderingen för verksamhetsåret 2021 visade på fortsatt 

bra resultat med genomförda insatser och uppnådda mål som exempelvis fungerande och effektiva 

samverkanssystem på olika nivåer och personal har god kännedom om hur samverkan fungerar och 

om vilka system som samverkan bygger på. 

 

Sedan starten 2016 av projekt Uppdrag Samverkan har det hos samtliga kommunområde tillhörande 

Höglandets Samordningsförbund skett en förbättring inom samverkansområdet. Varje 

kommunområde har arbetat med specifika utvecklingsområden som framkom i den utredning som 

låg till grund för Uppdrag Samverkan. Den utveckling som skett hos respektive kommunområde har 

lett till att flera gemensamma utvecklingsområden gällande målgrupp och samverkan har blivit 

tydliga. Det finns vinst i att driva vissa samverkansfrågor på ett mer övergripande plan inom hela 

Höglandet. Utifrån utveckling och resultat har verksamhetsbeskrivningen reviderats och en 

arbetsbeskrivning för funktionen samverkanskoordinator har tagits fram.  

 

Mål med verksamheten 
Följande mål är uppsatta för verksamheten Uppdrag Samverkan 

• att samarbetet mellan myndigheterna/vården inom de sex kommunområdena ska utökas 

efter behov och förutsättningar så det kommer medborgarna med rehabiliteringsbehov till 

godo. 

• att rehabiliteringen, där fler aktörer är inblandade, skall bli så effektiv som möjligt efter de 

resurser som samhället har att erbjuda. 

• att underlätta för kommunområdena att skapa samverkanssystem på olika nivåer och efter 

behov som fungerar oberoende av regel-, organisations- eller personalförändringar 

•  att personalen på alla nivåer inom myndigheterna skall ha god kännedom om hur 

samverkan fungerar och vilka system som samverkan bygger på. 
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Verksamhetsbeskrivning Uppdrag Samverkan 
• Identifiera, utveckla och upprätthålla samverkan mellan de fyra rehabiliteringsaktörerna på 

en strukturell och organisatorisk nivå utifrån lokala behov så det kommer medborgarna med 

rehabiliteringsbehov till godo.  

• Omvärldsbevakning av samtliga fyra aktörers uppdrag och möjliga insatser när det gäller 

samverkan för målgruppen  

• Verka för att sprida kunskap om varandras verksamheter och uppdrag. 

• Jämställdhetsfrågor/diskussioner ska vara en självklar del i arbetet kring samverkan 

• Identifiera och samverka kring gemensamma utvecklingsområden för samtliga 

kommunområden på Höglandet – Samverk Höglandet  

 

Arbetsbeskrivning Samverkanskoordinator 

• Medverka i och driva arbetet framåt i styr- och arbetsgrupperna inom varje 

kommunområde.   

• Ansvara för att handlingsplan upprättas och revideras årligen tillsammans med styr- och 

arbetsgrupp. Handlingsplanen ska innehålla mål och aktiviteter för respektive 

kommunområde. 

• Tillsammans med styr- och arbetsgrupperna planera och genomföra gemensamma 

informationsträffar om samverkan för anställda hos alla fyra parter. Till exempel 

frukostmöten. 

• Delta i nätverksmöten för samverkanskoordinatorer på Höglandet för utveckling av 

samverkan. 

• Genomföra planeringsdag i januari varje år för att planera aktiviteter för Samverk Höglandet. 

• Delta i aktuella nätverksgrupper för utveckling av samverkan, till exempel BIP-arbetet i 

kommunal utveckling, nationella SIP-nätverket. 

• Omvärldsbevaka samtliga fyra aktörers uppdrag och möjliga insatser när det gäller 

samverkan för målgruppen  

• Erbjuda informationstillfällen om samverkansarbetet och rollen som samverkanskoordinator 

till alla fyra parter, både till nyanställda och efter behov.  

• Vara kontaktperson för andra myndigheter/vården för att lotsa till rätt avdelning inom 

kommunen. 

• Lämna skriftlig rapport avseende samverkansarbetet i respektive kommunområde till 

förbundschef i Höglandets samordningsförbund vid halv- och helårsskifte. 

 


