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Utredare inom samverkan till Samordningsförbundet Södertälje  

Inledning 

Samordningsförbund finansierar och stödjer insatser och projekt vars syfte är att erbjuda samordnad 

rehabilitering och utveckla metoder för förbättrad samverkan mellan Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Region Stockholm och Södertälje kommun. Förbundet leds av partssammansatt styrelse, 

till sin hjälp har styrelsen ett kansli som leder och administrerar det dagliga arbetet. Samordningsförbundet i 

Södertälje söker nu en utredare som kan genomföra kartläggningar, behovsanalyser och vara ett stöd i 

förstudier kopplat till förbundets uppdrag.  

Uppdragsbeskrivning 

Förbundet söker en utredare som vill vara med och utveckla samordningsförbundets tjänster och bidra till 

att verksamheten identifierar de organisatoriska mellanrum och glapp som kan uppstå mellan våra 

medlemmars uppdrag. En utredare som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslutsunderlag och 

bidrar i arbetet mot framtidens samordnade välfärdstjänster med utgångspunkt i användarnas behov och 

som självständigt ansvarar för kartläggningsuppdrag, behovsanalyser och förstudier. Som utredare ansvarar 

du för att planera, leda, samordna samt kommunicera det utredande arbetet. Ditt arbete kommer att ligga till 

grund för kommande insatser och projekt finansierade av förbundet. Du kommer också att ha uppdrag av 

kortare karaktär, så som workshopledare, processledare och chefsstöd. Tjänsten är en visstidsanställning på 

ett år, men kan komma att förlängas. 

Profil  

Vi tror att du har erfarenhet av utredningsarbete, är van att arbeta självständigt och vill arbeta med 

samverkan och ha kontakter med samverkanspartners. Vi söker dig som kan samla in och analysera kunskap 

inom vårt område, dra slutsatser av underlag och ta fram beslutsunderlag till styrelsen samt kommunicera 

resultaten.  

Arbetsuppgifterna ställer krav på att du har mycket god samverkansförmåga och intresse av att dela med dig 

av dina kunskaper samt ta del av andras kunskaper. God stilistisk förmåga, samt att du som person är 

drivande och har ett strukturerat arbetssätt. Du är van vid att kunna planera uppdrag/projekt och förhålla 

dig till deadlines och ekonomiska ramar. Du är också bra på och känner dig bekväm med att leda workshops.  

Erfarenhet av arbete hos fler än en av förbundets medlemsparter är meriterande. Stor vikt kommer att 

läggas vid personlig lämplighet. 

Grundläggande kvalifikationskrav 

• Relevant akademisk utbildning med betoning på samhällsvetenskap eller motsvarande. 

• Erfarenhet av utredningsarbete, gärna inom offentlig sektor 

Tjänstens omfattning och placering 

Tjänsten är en visstidsanställning (1 år) och omfattar heltid. Möjlighet till eventuell förlängning av 

anställningen om behov kvarstår och under förutsättning att tjänsten får fortsatt finansiering. Tillträde enligt 
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överenskommelse men så snart som möjligt. Din placering kommer vara på kansliet hos 

Samordningsförbundet i Södertälje eller annan plats enligt överenskommelse. 

Vi ser gärna sökande från våra medlemmar Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Södertälje kommun eller 

Region Stockholm för möjligheten att ansöka om tjänstledighet och därmed vara utlånad till förbundet under 

uppdraget som utredare. 

Upplysningar 

Kjell Sjundemark, förbundschef, 070 363 85 00 

Micaela Magnusson, utvecklingsledare, 070 363 85 30 

Information om förbundet på www.sfris.se  

 

Välkommen med din ansökan till Samordningsförbundet i Södertälje info@sfris.se , senast 

den 18 april 2021. 
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