
 

Funktionen spelar varandra snygga 
 

 

Beskrivning av funktion i Samverkansteamet 
 
Varför funktion?  
 
Då vi lever och verkar i en föränderlig värld, med en strid ström av nya 
uppdrag och arbetsbeskrivningar, är det av stor vikt att vi tar förändringar 
i beaktning gällande hur vi arbetar. I samverkansteamet har vi därför valt 
att se representanter från respektive myndighet som funktioner, detta för 
att undvika att uppdraget blir personbundet. Att delta i vårt 
samverkansteam som en funktion från en myndighet, innebär att en 
individ inte ”axlar” allt ansvar. Istället har myndigheten i stort ett ansvar 
för att funktionen deltar. Förhoppningen är att om vi använder oss av 
funktioner istället för personbundna uppdrag, ska det underlätta vid de 
tillfällen en kollega till exempel täcker upp vid sjukdom. 
  
Innan samverkansteam 
 
Remitterande myndighet ansvarar för att deltagare har skrivit under 
samtycke. Undertecknat samtycke ger funktionen medgivande att inhämta 
information om personen samt delge samverkansteamet informationen.  
 
Inför samverkansteam mottar funktionen information från SAMBA i form 
av personuppgifter på person/personer som har skrivit under samtycke 
och eventuellt är aktuella för insatsen.  
 
 
 Informationen som funktionen förbereder inför samverkansteamet 

utgör underlag för beslut. Informationen ska därmed vara relevant 
för ändamålet, för att under mötet kunna ta beslut om individen har 
förutsättningar för att delta i insatsen SAMBA.  
 

 Funktionen ansvarar för att ha god framförhållning och att 
prioritera samverkansteam. Vid frånvaro ansvarar funktionen för 
att i möjligaste mån ha en suppleant som närvarar. Funktionen 
ansvarar även för att ha med sig dator till mötet.  

 
 
Under samverkansteam 
 
 Funktionen arbetar för att nå god samverkan kring individen.  

 
 Funktionen bidrar till att varje kontakt (vård, myndighet och övriga 

insatser) kring individen ska ha en tydlig bild, information och 
samsyn kring sitt eget och övrigas ansvar i kring individen.  

 



 

Funktionen spelar varandra snygga 
 

 Funktionen ansvarar för att individens mål i insatsen SAMBA ska 
vara en central del i arbetet med och kring individen. Funktionen 
arbetar även för att vi inom samverkansteamet har gemensamma 
övergripande mål vi strävar efter att nå. 

 
 Funktionen ansvarar för att delge information kring sin 

organisation, organisationsstruktur, vilka möjligheter och 
begränsningar som finns och vad dessa är baserade på. 

 
 Funktionen arbetar för att individens syfte i SAMBA ska uppnås. 

Funktionen arbetar också med förhållningssättet att vi samverkar 
för individens bästa.  

 
Efter samverkansteam 
 
 Funktionen tar sitt ansvar över det som behandlats under 

samverkansteamsmötet samt över det funktionen behöver utföra. 
 
 Funktionen ansvarar för att sprida kunskap inom sin myndighet. 


