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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Kontaktperson för andra myndigheter/vården för att lotsa till rätt avdelning inom
kommunen.
Genomföra gemensamma informationsträffar om samverkan för (ny-)anställda hos
alla fyra parter.
Kartlägga och arbeta med utveckling av områden där samverkan kring rehabilitering
till arbete/studier kan förbättras.
Kommunens representant i arbetsgruppen för Inspirationsdag!
Delta i Nätverksgrupp mellan kommunområden för utveckling av samverkan.
Ansvara för mätbara ingångsvärden (baseline) tas fram initialt
Ansvara för att effektutvärdering, via enkätverktyget Spindeln, genomförs i november
varje år. Spindelverktyget kan även användas vid fler tillfällen/år.
Jämställdhetsfrågor tas upp till diskussion och är en naturlig del av arbetet.

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) 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 stöd, i rätt tid, av rätt aktör.

5.0 Uppföljning
•
•

•
•
•
•

För att följa hur samverkan utvecklas ska Effektutvärdering genomföras årligen med
hjälp av enkätverktyget Spindeln.
Effektutvärdering ska göras kommunområdesvis och presenteras för respektive lokal
samverkansgrupp. Årligen sammanställs resultatet för hela Höglandet via Höglandets
samordningsförbund.
Antal möten/år i lokal samverkansgrupp/nätverk lokalt.
Deltagarenkäter – efter informations/utbildningsinsatser.
Årlig uppföljning av lokala handlingsplaner och målsättningar i lokal
samverkansgrupp.
Skriftlig kortare redovisning till Höglandets samordningsförbund vid halvårsskifte och
en längre helårsrapport vid årsskifte inklusive utvecklingen av arbete kring
jämställdhet.
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