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Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje söker en 

Förbundschef 

Samordningsförbundet är en medlemsägd organisation bestående av fyra parter: 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, Stockholms läns landsting och Södertälje kommun. 

Förbundet är en egen juridisk person och leds av en styrelse som består av förtroendevalda och 

tjänstemän från ovan nämnda parter. 

Uppdraget till förbundet, enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

(2003:1210), är att effektivisera samverkan mellan parterna både strukturellt och individinriktat. 

Syftet är att individer som bor i Södertälje kommun ska återfå eller öka sin arbetsförmåga och 

därmed möjlighet till egen försörjning. Till sitt förfogande har förbundet en egen budget som 

parterna bidrar till med lika delar. Samordningsförbundet ger en möjlighet att skapa flexibla, 

effektiva och lokalt anpassade samverkanslösningar som ett komplement till parternas ordinarie 

verksamhet.  

Vår nuvarande Förbundschef går i pension och vi söker nu en efterträdare 

Förbundschefens huvudsakliga arbetsuppgifter 

 Leda och samordna verksamheten utifrån styrelsens anvisningar 

 Bereda ärenden till styrelsen och verkställa beslut 

 Svara för den ekonomiska förvaltningen d.v.s. verksamhetsplan, budget, årsredovisning 

m.m. 

 Företräda förbundet på tjänstemannanivå 

 Utveckla samarbete mellan förbundets medlemmar 

 Omvärldsbevakning 

 Personal- ansvar och ledning för förbundets kansli 

Kvalifikationer 

 Examen från högskola eller universitet alternativt erfarenheter som arbetsgivaren 

bedömer som likvärdiga 

 Kunskap om och erfarenhet av offentlig lagstiftning 

 Erfarenhet av att utveckla och leda samverkan mellan olika verksamheter 

 God kännedom om och erfarenhet av hur politiskt styrda organisationer fungerar 

 Erfarenhet av att leda och stödja stora projekt 

 Vana att arbeta självständigt med stort eget ansvar 

 Lätt för att uttrycka sig i tal och skrift, god kommunikativ förmåga 

 Erfarenhet från någon eller några av medlemmarnas verksamheter är meriterande 
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Som person är du drivande, prestigelös och lösningsfokuserad. Du har en god analytisk förmåga 

och kan koppla olika delar till en helhet. Du får människor att arbeta mot samma mål och når 

förväntade resultat inom förväntad tid. För att lyckas med uppdraget är det viktigt att du kan 

utveckla, och behålla, relationer med nuvarande och potentiella samverkanspartners. 

Övrigt 

Tjänsten är tillsvidare (provanställning kan diskuteras), heltid med tillträde 2017-03-01 

Tjänsten är placerad på Samordningsförbundets kansli som är centralt beläget i Södertälje. 

Förbundschefen är direkt underställd förbundets styrelse. 

Om du har frågor, kontakta  

Ordförande Anne-Marie Larsson, annemarie.larsson@sodertalje.se, mob: 076 648 27 67 

eller  

Förbundschef Hans Carlsson, hans.carlsson@sfris.se, mob: 070 363 85 00 

Ansökan 

Välkommen med din ansökan senast 2016-10-15. Bifoga ditt CV där du beskriver dina 

utbildningar och erfarenheter samt ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du 

söker detta arbete. 
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