
 
 

Arbete och välfärdsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen 
 

 

 

 

 

2019-04-05 

 

SAMORDNINGSPLAN - 
Arbete och 

välfärdsförvaltningen och 
Omsorgsförvaltningen 
Kristianstads kommun 

 



 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 
SAMORDNINGSPLAN ................................................................................................................................... 3 

Syfte och målsättning ........................................................................................................................... 3 
Samordningsplanens struktur .............................................................................................................. 3 
Samarbetsgruppens uppdrag .............................................................................................................. 4 
Chefsrådets uppdrag ............................................................................................................................ 4 
Arbetsrutin för samordning .................................................................................................................. 5 
Samarbetsgruppens möten ................................................................................................................. 5 
Dokumentation ..................................................................................................................................... 5 

 

  



 

 

SAMORDNINGSPLAN  

Syfte och målsättning 

Att stöd- och hjälpinsatser samordnas kan för den enskilde vara helt avgörande om de 
bidrar till en förändring samt stärker den enskildes egna resurser eller inte. I de flesta fall 
fungerar samarbetet men när det brister finns behov av en gemensam struktur som 
stärker samordningen, tydliggör roller och ansvarsfördelning utan att vara personbunden.  

Samordningsplan för Arbete och välfärdsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen 
beskriver arbetet mellan förvaltningarna och ger även stöd för det externt riktade arbetet. 

Strategiskt syftar planen till att skapa en långsiktig planering och utveckling, samordning i 
komplicerade ärenden och omvärldsanalys.  Samsyn och samverkan mellan förvaltningen 
vid samverkan med externa parter. 

Planens målgrupp är personer med social problematik och/eller funktionsnedsättning 
som kan behöva stöd och hjälp från både arbete och välfärd och omsorgsförvaltningen för 
att få sitt behov tillgodosett. Planens målgrupp är även familjer där någon medlem är 
aktuell på omsorgsförvaltningen och någon annan är aktuell på arbete- och 
välfärdsförvaltningen och samverkan krävs för att stötta familjen på ett korrekt sätt 
utifrån behoven som finns.  

Syftet med samordningsplanen är att säkerställa att kommunens förvaltningar och 
verksamheter samarbetar så att den enskilde får rätt och individuellt anpassat stöd utifrån 
ett helhetsperspektiv. Den enskilde ska inte hänvisas mellan verksamheterna. Det är inte 
medborgaren som ska veta var hen ska få rätt hjälp det är vi som ska hjälpa rätt. Risken för 
att ärende faller mellan stolarna och att en förvaltning utreder, ger avslag och hänvisar till 
annan förvaltning ska minimeras.  

För det dagliga operativa arbetet syftar planen till samarbete och samordning i enskilda 
ärenden. Ansökan kan komma till vilken som av förvaltningarna. 

Planen syftar även till att på ett effektivt och rättssäkert sätt ge kunskap om och tillgång 
till varandras resurser, arbetssätt och ansvarsfördelning. Att ta tillvara på samlad kunskap 
och beprövande erfarenheter, skapa helhetssyn samt uppnå kommungemensamma mål. 

Planen syftar också till kompetensutveckling, förenkla beslutsvägar och korta 
handläggningstider.  

Samordningsplanens struktur 

Samordningsplanen ger förutsättning för information och vägledning hur samordning 
mellan förvaltningar och verksamheter ska genomföras. Planen bygger på att en 
samarbetsgrupp och ett chefsråd finns. 

Samarbetsgruppen, som är första instans, är ett forum för ärenden där det råder 
oklarheter om vad den egna och andras verksamhet har för ansvar och kan göra. 



 

 

Handläggare får råd om hur de kan gå vidare i ärendet. Genom att ta upp ett ärende i 
samarbetsgruppen får handläggare även möjlighet att förbereda och skapa samsyn inför 
samverkan med externa aktörer, t.ex. inför en samordnad individuell plan (SIP) eller i en 
LOTS-process. 

Chefsrådets uppdrag  

Chefsrådet består av verksamhetschefer från båda förvaltningarna. Rådet arbetar med 
frågor av övergripande karaktär, i synnerligen komplicerade ärenden samt ansvarar för 
att ta fram underlag för beslut om eventuell kostnadsfördelning.  Kostnadsfördelning 
beslutas av respektive förvaltningschef.  

Chefsrådet träffas fyra gånger per år, vartannat tillfälle med berörda förvaltningschefer 
och vartannat med samarbetsgruppen. Mötet med förvaltningschefer inleds med en 
timmes förmöte med chefsrådet. Vid möte med samarbetsgruppen har samarbetsgruppen 
ett förmöte och därefter ansluter chefsrådet för gemensamt möte. 

Utöver det träffas chefsrådet om behov finns för hantering av enskilda ärenden. 

Ansvar att sammankalla gruppen har verksamhetschef, arbete och välfärdsförvaltningen, 
både vid de stående mötena och vid extra möten. 

De stående mötena syftar i första hand till att behandla kompetensutvecklingsfrågor och 
gemensam strukturell utveckling. Chefsrådet deltar även vid utbildningstillfällen för att 
inleda, ge bakgrund och syfte med samordningsplanen. Chefsrådet planerar övergripande 
gemensam kompetensutveckling och utveckling vid behov. 

Om en överenskommelse och samråd inte kan uppnås i chefsråd lyfts ärendet till 
förvaltningscheferna.  

Samarbetsgruppens uppdrag 

Gruppen består av representanter från Arbete och välfärdsförvaltningen och 
Omsorgsförvaltningen. Gruppen leds av enhetschefer från förvaltningarna och de bedömer 
om det finns behov av att bjuda in andra professioner till gruppens möte. 
Samarbetsgruppen ska vara ett verktyg för de ärenden där de råder oklarheter om vilken 
verksamhet som kan göra vad. 

Samarbetsgruppen består av två grupper, en barn- och ungdomsgrupp och en vuxengrupp. 

Grupperna (barn- och ungdom respektive vuxen) träffas regelbundet på fast 
återkommande tid och vid behov kan gruppen sammankallas extra. 

Samarbetsgruppens uppdrag: 

• Ge råd som skapar samordning och samsyn för att den enskilde ska få rätt stöd. 
• Uppmärksamma chefsrådet på strukturella förändringar och utvecklingsbehov 

inom området. 



 

 

• Anordna utbildningstillfällen för nyanställda och skapa mötesplatser för 
medarbetare som har behov av att känna till och uppdatera sig i arbetet utifrån 
samordningsplanen. 

• Om det finns kvarvarande oklarheter efter att ett ärende har varit uppe i 
samarbetsgruppen så lyfts ärendet till chefsrådet. 

• Ansvarar inte för beslut och kostnadsfördelning. 

Arbetsrutin för samordning 

• Handläggare bedömer i samråd med enhetschef om ett ärende ska lyftas till 
samarbetsgruppen.  

• Samtycke inhämtas från den enskilde/legal ställföreträdande/vårdnadshavare om 
att ärendet tas upp i gruppen. Om samtycke inte medges kan ärendet tas upp 
avidentifierat. 

• Handläggare bokar tid för samordning  
• När ärendet handläggs av handläggare från olika förvaltningar ska tid bokas 

gemensamt. Den som aktualiserar ärendet ansvarar för att övriga berörda 
handläggare meddelas. 

• Handläggare skriver ner en ärendebeskrivning (se blankett) innan mötet. 

Samarbetsgruppens möten 

1. Presentationsrunda 

2. Utse sekreterare  

3. Syfte med mötet – Föredragande: Samarbetsgruppen 

4. Ärendebeskrivning och frågeställning – Föredragande: Den som aktualiserat ärendet 

5. Diskussion/reflektion - Alla 

6. Råd – Föredragande: Samarbetsgruppen. Vid komplicerade frågeställningar kan 
samarbetsgruppen behöva reflektera separat. Vid dessa tillfällen återkopplar 
samarbetsgruppen i efterhand till berörda handläggare.  Ärenden som inte går att lösa på 
handläggarnivå lyfts av samarbetsgruppen till Chefsrådet.  

7. Boka tid för uppföljning 

Dokumentation 

Anteckningar förs över givna råd av samarbetsgruppen. Samarbetsgruppen utser inom sig 
den som för anteckningar varje gång. Kopia lämnas till deltagande handläggare. 
Dokumentationen sparas G, mapp – samverkansgrupp.  

Journalföring sker av respektive handläggare.  

Chefsrådet protokollför sina möten, och sparas på G, mapp- samverkansgrupp 
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