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Regionstyrelsens uppsikt samordningsförbundet
Skellefteå Norsjö
Sammanfattning
Regionstyrelsen har i sin plan för uppsikt av andra nämnder, bolag och
förbund sagt att de vill följa upp samordningsförbunden via skriftlig
uppföljning. Fokus för denna uppföljning är hur förbundets verksamhets
påverkats av pandemin samt hur styrelsen arbetet med måluppföljning.
Styrelsen har under året noga följt verksamhetens rapporteringar av
konsekvenser av pandemin. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att
verksamheter för människor med komplexa problem utöver arbetslöshet
inte är helt enkla att ställa om till digitalt utförande.
Styrelsen har, efter revisionens rekommendationer kring fortsatt utveckling
av målstyrning, omarbetat strukturen för verksamhetsplan för
perioden 2021–2023. Mål och mätvärden har omformulerats för att
underlätta såväl uppföljning som analys av måluppfyllelse.
Skellefteå dag som ovan
Monica Widman Lundmark
Förbundschef
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Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö (Sf SN) har följande verksamheter;
MISAM (Myndighet Individ i SAMverkan) och NAFS (Närsjukvård,
Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Socialtjänst i samverkan). Båda är
helt eller till stora delar samlokaliserade insatser för människor med behov
av insatser från minst två av de fyra myndigheterna.
ESF-projekten Psykisk Hälsa Arbetsliv 2.0 och Ung Resurs
Dessutom medfinansierar Samordningsförbundet ESF-projekten ProAktiv
(projektägare Urkraft) samt Sikt 2.0 (projektägare Region Västerbotten)
Pandemin har påverkat våra verksamheteter, och ju längre tiden går blev
konsekvenserna för deltagare och personal allt tydligare. Många deltagare
har höga trösklar till digitala mötesformer, har svårt att tillgodogöra sig
information via digitala kanaler eller saknar utrustning för digitalt
deltagande. Det är också betydligt svårare att digitalt ge det handgripliga
stöd som så många behöver.
MISAM har haft ungefär lika många inskrivna under första halvåret 2021
jämfört med samma period föregående år. Däremot var antalet avslutade
ärenden betydligt färre, endast 23 %.
Under tiden med restriktioner försvårades samarbetet av att olika
myndigheterna hade olika tolkningar av rådande rekommendationer.
Dynamiken i samlokaliserad verksamhet riskerar att gå förlorad när inte
all personal finns på plats.
Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö är ett av sju pilotförbund som via
NNS som arbetar på regeringens uppdrag ”Stoppa Våldet. Vårt uppdrag är
att öka upptäckten av våldsutsatthet samt att öka kunskaper om våld och
dess konsekvenser. Vi har sedan årsskiftet 2020 använt ett
screeninginstrument för att ställa frågor om våld till våra klienter. Även
detta arbete har påverkats av pandemin, då dessa frågor inte kan ställas vid
digitala möten eller i ett telefonsamtal utan att riskera deltagarens
säkerhet. Däremot har en hel del utbildningsinsatser för personal anställda
inom de fyra myndigheterna kunnat genomföras digitalt. Hittills har
insatser genomförts för personal vid arbetsförmedlingen, kommunens
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arbetsmarknadsenhet, grund- och gymnasieskolornas elevhälsateam, Stöd
och Service, fritidsgårdarna samt MISAM.
Beträffande utveckling målstyrning Tidigare verksamhetsplan hade
målkarta med åtta övergripande mål, en utförandebeskrivning, mått och
ansvarig funktion. Utifrån målkartan formulerades sedan huvudsakliga
aktiviteter uppdelade i strategi, aktiviteter och förväntad effekt. Revisionen
synpunkter är att redovisningen av målen inte var tillräckligt utvecklade för
att det ska gå att bedöma måluppfyllelsen. Vidare att flera mål och
mätvärden inte var formulerade på ett sådant sätt att de går att följa upp.
Mot bakgrund av detta har styrelsen omarbetat verksamhetsplanens
struktur från och med 2021. Målkartan har ersatts med sju övergripande
målformuleringar, utförande/delmål samt uppnådda effekter.
Vidare avlägger verksamheterna kvartals- och delårsrapporter som
redovisas i samband med påföljande styrelsemöten.
Med detta upplägg avser vi att tydliggöra både logisk och kommunikativa
precision i verksamhetsplan och årsredovisning.
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Beslutet sänds till:
Regionstyrelsen, Region Västerbotten
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