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Uppdragsbeskrivning samordnare  

Detta är inte en befattningsbeskrivning. Det är en beskrivning/tydliggörande av vilka 

arbetsuppgifter som samordnarfunktionen utför. Det är inte heller att betrakta som ett slutligt 

dokument. Arbetsuppgifter kan tillkomma/delegeras eller dras bort till/från samordnarfunktionen. 

Detta dokument bör revideras 1g/år.   
  

Samordnare ansvarar för   

• Stöttar handläggarna i det vardagsnära arbetet  

• Fördelar ärenden  

• Håller i ärendesamråden  

• Gör förhandsbedömningar  

• Föredrar ärenden för arbetsutskottet  

• Säkerställer rättssäkerheten i utredningar och beslut. Vid behov, i samråd med enhetschef  

• Säkerställer att beslutade riktlinjer och delegationsförteckning följs  

• Deltar på ärendehandledningen  

• Säkerställer uppföljningar av ärenden  

• Är kontaktperson till och samverkar med utförarverksamheten  

• Tar ut och redogör för statistik gällande verksamhetens nyckeltal ex antal ärenden, antal nya 

och antal avslut m.m  

• Följa och analysera eventuella förändringar av behov hos målgrupperna och varskor enhets- 

och verksamhetschef om detta  

• Vid behov, handlägga ärenden när det är hög arbetsbelastning  

  

Service   
(i enlighet med KF mål och SN mål)   

• Eftersträva omtanke, självtillit, samverkan och handlingskraft i arbetet och ha ett professionellt 

bemötande och skapa förtroendefulla relationer.   

• All handläggning ska ske rättssäkert.   
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Politik   

• Ta del av och följa de kommunövergripande och socialnämndens målsättningar och delta i 
arbetet för att bryta ner målen till verksamhetsnära mål.   

• Deltar på arbetsutskott och föredra ärenden professionellt och rättssäkert.  

• Delta på nämnden vid behov.   

Arbetsmiljöansvar   

• Använda sig av befintliga hjälpmedel, personlig skyddsutrustning samt att följa upprättade 

riktlinjer gällande arbetsmiljö.   

• Delta vid situationsbedömning i samband med hot och våldssituationer. Ansvarar för 
rapportering av händelse till enhetschef.   

• Uppmärksamma chefer att polisanmäla behöver göras när en situation så kräver vid situation 

föranlett av hot/våld/annat tillbud på arbetsplatsen. Kan även gälla anmälan till 

arbetsmiljöverket men som chef ansvarar för bedömningen.   

Personalfrågor   

• Ansöka om ledigheter i förväg (enl. riktlinjer beroende på vilken typ av ledighet som avses).   

• Följa Tibros personalpolitiska program gällande chefs-medarbetaransvar.  

• Tillsammans med ledningen planera jul-, påsk- och sommarsemester så verksamheten inte blir 
lidande. I de fall man inte kan komma överens inom gruppen vid sommarsemestrar är det 

förvaltningschef som beslutar.   

Samverkan   

• Upprätthålla, bevara och hålla viktiga samverkanskontakter levande både internt och externt.  

• Samverka och upprätthålla de Regionala avtal och överenskommelser som är antagna av 

nämnden.  

• Med enhetschef upprätta och bevara samverkansformer för att förhindra att människor 

”hamnar mellan stolarna”.  

Utbildnings och utvecklingsinsatser   

•  Delta på utbildnings- och utvecklingsinsatser inom verksamhetsområdet.   

  


