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Långsiktig integrerad verksamhet – LIV  

Verksamhetsbeskrivning Samverkanskoordinator 

1.0 Bakgrund 

Under projekttiden 2016-08-01 – 2019-07-31 genomförde Höglandets samordningsförbund 

projektet Uppdrag Samverkan med Samverkanskoordinatorer i fem av Höglandskommunerna. 

Koordinatorerna arbetade 50 % med sitt uppdrag. Projekt Uppdrag Samverkan utvärderades 

och visade på ett mycket gott resultat utifrån de fyra frågeställningarna. Förbättringar inom 

samverkansområdet har skett på strukturell nivå och fortsatt behov av fördjupat arbete 

påvisades.  

Styrelsen har tagit beslut om att gå vidare med Samverkanskoordinatorer från år 2020 i 

formen Långsiktig integrerad verksamhet.  

2.0 Uppdrag 

Samverkanskoordinatorns uppdrag innehåller följande arbetsområden: 

• Utveckla samverkan mellan de fyra rehabiliteringsaktörerna utifrån lokala behov. 

• Upprätta en handlingsplan som innehåller mål och aktiviteter för respektive 

kommunområde. 

• Medverka i och driva arbetet framåt i samverkansgrupperna inom varje 

kommunområde. 

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

kommunen. 

• Genomföra gemensamma informationsträffar om samverkan för anställda hos alla fyra 

parter.  

• Kartlägga och arbeta med utveckling av områden där samverkan kring rehabilitering 

Nu till arbete/studier kan förbättras. 

• Arbeta för att synliggöra och lyfta faktorer som möjliggör eller försvårar samverkan. 

• Vara kommunens representant i arbetsgruppen för Inspirationsdag! 

• Delta i Nätverksgrupper mellan kommunområden för utveckling av samverkan 

• Medverka till att jämställdhetsfrågor/diskussioner blir en självklar del i arbetet kring 

samverkan. 

• Ha fokus på omvärldsbevakning kring samtliga fyra aktörers uppdrag och möjliga 

insatser när det gäller samverkan för målgruppen. 

I samverkanskoordinatorernas uppdrag ligger inga individärenden. 

Arbetet bedrivs enligt ovan men lokala behov i de olika kommunområdena kan ge något olika 

samverkansavtal i grupperna. 
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3.0 Målgrupp 

Målgrupp för insatserna är individer 16 – 64 år med behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser, där Samverkanskoordinatorn ska driva strukturövergripande insatser i 

syfte att underlätta samverkan mellan parterna. 

4.0 Målsättning 

• Personal (handläggare och chefer) hos förbundets medlemmar ska ha god kännedom 

om hur samverkan fungerar och vilka system som samverkan bygger på. 

• Stabila samverkanssystem skapas som håller på olika nivåer oberoende av regel-, 

organisations- och/eller personalförändringar. 

• Samverkan mellan aktörerna ska utökas så att det kommer individer med 

rehabiliteringsbehov tillgodo.  

Insatser tillsammans med andra aktörer ska eftersträva att vara effektiva och fokusera 

på:   

o Rätt insats till Rätt person, i Rätt tid, av Rätt aktör och till Rätt kostnad.  
                                                                                            (Kommunalt Nätverk för Utveckling KNUT) 

 5.0 Uppföljning 

Uppföljning sker genom rapportering enligt bilaga 1, vid halv- och helårsskifte. 

Rapporterna bifogas Höglandets samordningsförbunds halv- och helårsredovisning. 

 


