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Uppdragsbeskrivning förbundschef 

Uppdragsgivare 

Förbundschefens uppdragsgivare är i första hand förbundets styrelse. Det kan också vara beredningsgruppen som 

ger förbundschefen i uppdrag att utreda, sammanställa eller presentera underlag till diskussion eller beslut. 

Bakgrund 

Samordningsförbundet ska stödja samverkan och kan ge stöd till insatser som utförs av huvudmännen och som 

hjälper personer i yrkesverksam ålder att få, eller förbättra, förmågan att arbeta. Uppdraget regleras i Lag 

(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. I samordningsförbundets uppdrag finns både 

individinriktade och strukturövergripande insatser.  

Höglandets samordningsförbund bildades 2011 och medlemmar är kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, 

Tranås och Vetlanda samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län. 

Förbundet leds av en styrelse med politiska representanter från respektive kommun- och regionfullmäktige. 

Styrelserepresentanter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är tjänstepersoner. Representanter från 

medlemsparternas förvaltning bildar en beredningsgrupp. Beredningsgruppen identifierar behov av 

samverkansinsatser och tar fram förslag till verksamhet för samordningsförbundet. 

Huvuduppdrag 

Förbundschef i Höglandets samordningsförbund är verkställande tjänsteperson som ansvarar för 

samordningsförbundets löpande verksamhet, ledning och utveckling, i enlighet med förbundets verksamhetsplan, 

förbundsordningen och beslut i styrelsen. I sin roll är förbundschefen ansiktet utåt för Höglandets 

samordningsförbund och bidrar till att skapa goda förutsättningar till samverkan mellan medlemsparterna och andra 

samverkansparter.  

Uppdrag 

Uppdragsbeskrivningen är vägledande men ska inte anses vara fullt uttömmande och kan komma att revideras 

utifrån ändrade förutsättningar. Förbundschef i Höglandets samordningsförbund är den tjänsteperson som av 

förbundet är anställd att  

• bereda och verkställa styrelsens beslut 

• leda och samordna verksamheten utifrån styrelsens beslut och anvisningar 

• vara sammankallande och föredragande vid förbundets olika möten 

• företräda förbundet på tjänstemannanivå  

• upprätta styrdokument och avtal för förbundet  

• ansvara för uppföljning och utvärdering av insatser  

• ansvara för den ekonomiska förvaltningen  

• ansvara för kvartals- och halvårsredovisning samt bokslut  

• vara ett aktivt stöd i projektprocessen samt bevaka utveckling i projekt och verksamheter  

• initiera och stimulera samverkan och samordning genom att vara bryggan mellan verksamhet 

• stödja de insatser och projekt som helt eller delvis finansieras av förbundet 

• verka för hög måluppfyllelse i förbundets verksamhet 

• omvärldsbevaka förbundets ansvarsområde samt medlemsparternas juridik och uppdrag 

• samarbeta med andra samordningsförbund. 



Arbetsuppgifter 

Styrelse 

I samråd med arbetsutskottet, kallar förbundschefen till och förbereder styrelsens sammanträden. Vid 

styrelsesammanträden skriver förbundschefen protokoll samt ansvarar för att anslag görs på kommunernas och 

regionens anslagstavlor. Förbundschefen ansvarar för att förbundets styrdokument hålls aktuella och följs samt 

upprättar, tillsammans med arkivarie i Tranås kommun, diarie och arkiv. 

Förbundschefen informerar och anmäler nya ärenden till styrelsen samt bereder och föredrar ärenden på 

sammanträden. Förbundschefen är också den som verkställer tagna beslut och verkar för hög måluppfyllelse i 

förbundets verksamhet i enlighet med förbundets verksamhetsplan, förbundsordningen och beslut i styrelsen. 

Förbundschefen företräder förbundet på tjänstepersonsnivå och ansvarar för den löpande verksamheten utifrån 

förbundets styrdokument. 

Samverkansuppdrag 

Förbundschefen initierar och stimulerar samverkan och samordning inom förbundets ansvarsområde samt verkar för 

förbundets utveckling. Förbundschefen håller sig uppdaterad om nya förutsättningar för finansiella 

samordningsförbund och övervakar att gällande föreskrifter följs. Förbundschefen ska ha god kännedom om de 

insatser som förbundet finansierar samt ta del av aktuell situation i respektive insats genom kontakt med 

styrgrupper.  

Förbundschefen ska aktivt stimulera samarbete mellan personal som är anställda av medlemmarna och 

nätverksarbeta inom förbundet samt ansvarar för planering och samordning av utbildningsinsatser och gemensam 

arbetsdag inom förbundet.  

Beredningsgruppen 

Samtliga medlemsparter är representerade i beredningsgruppen och förbundschefen är sammankallande till samt 

ansvarig för att förbereda gruppens möten. Gruppen bereder ärenden till styrelsen, kan ge förslag till beslut samt 

även få utredningsuppdrag från styrelsen. Beredningsgruppen identifierar behov av samverkansinsatser och tar fram 

förslag till verksamhet för samordningsförbundet samt bereder ansökningar om medel till nya projekt. 

Beredningsgruppen är även styrgrupp för Uppdrag samverkan och Samverk Höglandet samt SE-coacherna.  

Samverkanskoordinatorer 

Inom Uppdrag Samverkan finansierar Höglandets samordningsförbund en halvtidstjänst Samverkanskoordinator i 

respektive kommunområde. Förbundschefen planerar, tillsammans med gruppen, regelbundna nätverksmöten och 

utgör, vid behov, ett stöd i uppdraget för Samverkanskoordinatorerna utifrån verksamhetsbeskrivningen.  

SE-coacher 

Inom SE Höglandet finns ett antal coacher anställda inom respektive kommunområde. Förbundschefen planerar, 

tillsammans med gruppen, två nätverksträffar per termin samt håller kontakt med metodstödjare på Kommunal 

utveckling för gemensam kompetensutveckling samt planering av regionalt metodnätverk. SE-coacherna ansvarar för 

att genomföra deltagarenkäter för de nationella indikatorer som används för att utvärdera verksamheten, samt 

fyller i statistik i uppföljningssytsemet. Förbundschefen ansvarar för analys och redovisning av uppföljning och 

statistik.  

Styrgrupp IT-spåret 

Förbundschefen är Höglandets samordningsförbunds representant i styrgruppen för IT-spåret enligt uppdragsavtal 

med Region Jönköpings Län och Ädelfors Folkhögskola.  

  



Regionala och nationella nätverk 

Förbundschefen i Höglandets samordningsförbund deltar i regionala och nationella nätverk med övriga 

förbundschefer, samordningsförbund och samverkansparter. Nätverksdeltagandet är ett sätt för förbundschefen att 

hålla sig uppdaterad inom förbundets ansvarsområde, men också att få kunskap och dra nytta av andras 

erfarenheter och engagemang.   

Ekonomisk förvaltning 

Som ansvarig tjänsteperson i samordningsförbundet hanterar förbundschefen löpande ekonomisk förvaltning som 

hantering av fakturor, planering, uppföljning och prognos av budget, utanordning av medel till verksamheter som 

finansieras av samordningsförbundet, upphandling och inköp samt övrig administration utifrån gällande lagstiftning 

och förbundets styrdokument.  

Förbundschefen ansvarar för årsredovisning och är delaktig i årlig revision.  

Av förbundschefen krävs adekvat kompetens inom socialtjänstlag, kommunal- och förvaltningsrätt, offentlighets- 

och sekretesslagstiftning, informationssäkerhet, personuppgiftshantering samt lagen om offentlig upphandling. 

Förbundschefen ska också hålla sig uppdaterad gällande aktuell lagstiftning och förändringar inom förbundets 

ansvarsområde.  

Verksamhetsuppföljning 

Förbundschefen är delaktig i och förbereder underlag till förbundets verksamhetsplan. I uppdraget ingår 

behovsinventering, uppföljning och analys av statistik samt redovisning av måluppfyllelse i verksamheter 

finansierade av samordningsförbundet. Förbundschefen ansvarar för delårs- och årsredovisning samt skriver 

verksamhetsberättelse.  

Förbundschefen ansvarar också för att handlägga projektansökningar och rapportera till styrelsen om inkomna 

ansökningar samt redogöra för pågående beredningsarbete. Förbundschefen ska ge stöd och förutsättningar vid 

uppstart av insatser. 

Förbundschef i Höglandets samordningsförbund ansvarar för kommunikation och information om förbundets 

verksamhet och uppdrag. Det innefattar ansvar för och uppdatering av hemsidan, foldrar och övriga trycksaker samt 

information till politiker, förvaltningar och verksamheter inom förbundet. Det lokala redaktionsansvaret för 

välfärdsguiden åligger förbundschefen i Höglandets samordningsförbund.  


