Regionstyrelsen

Svar på Regionens frågeställningar kopplad till uppsiktsplikten
Frågeställning
Regionstyrelsen har beslutat att dom vill få information om hur förbundet påverkats av pandemin samt
hur samordningsförbundets styrelse arbetar med internkontroll. Uppföljningen grundar sig på genomgång
av protokoll och rapporter.
Följande svar är inte antagen av styrelsen utan förankrat i styrelsen presidium. Anledningen till detta är att
tiden för svar varit för kort för att behandlas av styrelsen.
Svar pandemins påverkan på förbundet
2020 och 2021 har varit speciella år som präglats av två stora händelser, pandemin och
arbetsmarknadspolitikens reformering. Pandemin har självklart haft stor påverkan på
verksamheten och dess resultat. Samverkan kräver att man träffas och det har under stor del av
pandemin varit mycket svårt att göra. Det här har inneburit att i stort sett alla typer av möten har
genomförts digitalt vilket varit utmanande då förbundets medlemmar ofta har olika uppfattningar
om vilka system som går att använda eller som man får använda. Pandemin har också påverkat
arbetsmarknaden på ett omfattande sätt. Många av de branscher som normalt varit tillgängliga för
förbundets målgrupper drabbades initialt hårt av pandemin.
Vad gäller digitala arbetsformer har en omfattade utveckling skett. Förbundet och dess medlemmar
har utvecklat en god kompetens att mötas digital i olika former. Dock skulle det behövas en
myndighetsgemensam digital plattform där alla parter kunde mötas och som var godkänd och
ansedd som säker av alla parter, detta gäller i synnerhet möten där individinformation hanteras.
Vad gäller pandemins påverkan på arbetsmarknaden har det skett en snabb återhämtning i
regionen och vi ligger sedan i somras på arbetslöshetssiffror som är lägre än före pandemin.
Västerbottens län har rikets lägsta arbetslöshet. Vi ser också att sjukpenningtalen är på historisk
låga nivåer och att även andelen människor som är beroende av försörjningsstöd är lågt i
majoriteten av förbundets medlemskommuner. Dock finns det en variation mellan kommunerna i
alla ersättningsformer. Som en följd av detta och den stora efterfrågan på arbetskraft ser vi nu att

resultaten för deltagare i samverkan förbättras. Trots att andelen människor som försörjs av sociala
försäkringar och bidrag är på historiskt låga nivåer i såväl vår region som riket finns stora
utmaningar. Långtidsarbetslösheten ligger på höga nivåer framför allt bland utrikesfödda och det
s.k. matchningsgapet har ökat. Detta gör samverkan allt viktigare nu och i framtiden.
Svar styrelsen arbete med internkontroll
Förbundets revisorer hade vid granskning av 2019 års verksamhet särskild fokus på styrelsens
arbete med internkontroll. Kritik lämnades då gällande nivån på eget kapital hur förbundet följde
upp och värderade utfall på strategiska mål.
Vad gäller nivå på eget kapital är kritiken sedan ifjol undanröjd. Förbundets egna kapital var vid
utgången av 2020 i linje med nationella rådets rekommendationer. Enligt sammanställning från
Försäkringskassan har SFO Umeåregionen det nionde lägsta (av 83 Samordningsförbund) egna
kapitalet ställd i relation till årlig tilldelning. Prognos på eget kapital vid utgången av 2021 är lägre
än 2020.
Samordningsförbundet har 5 strategiska målen och styrelsen har lagt ned ett omfattande arbete
med att bli bättre på att följa och värdera måluppfyllelsen. Detta har gjorts genom regelbundet
insamlande av data i kvalitativ och kvantitativ form. Detta görs numera per tertial och
sammanställs och värderas i en uppföljningsmodell. Styrelsen har också stärkt återkopplingen till
verksamheterna baserad på analys av resultat. Under 2021 har särskilt vikt lagts på uppföljning av
de delar av verksamheten som levererat sämre resultat, vilket i sin tur har lett till förbättrade
resultat.
Revisonen har i missiv till styrelsen efter granskning av 2020 års verksamhet uttryckt följande
rekommendationer till förbättringar:
Gör en samlad analys av måluppfyllelsen, exempelvis genom att:
- Bedöma om den samlade måluppfyllelsen är tillräcklig
- Analysera vad eventuella avvikelser eller brister beror på
- Beskriva om åtgärder vidtagits med anledning av resultaten
Styrelsen har under året arbetat enligt detta förhållningssätt vid avstämningar per tertial 1 och 2.
Förbundet har också under 2021 arbetat med att ytterligare stärka metoder för uppföljning av
verksamheterna samt analys. På det hela taget är den samlade bedömningen att internkontrollen
gått från att vara i behov av utveckling till att vara bra. Den kan dock bli bättre och styrelsen
kommer även fortsättningsvis att stärka sin internkontroll.
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