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1. Inledning
Nämndens huvuduppgift är att med ett samordningsansvar för nämnderna för
folkhälsa och primärvård bereda motioner i frågor som rör hälsoläget bland
befolkningen i länet, ansvara för samråd med olika nationella minoritetsgrupper och
besluta om fördelning av landstingets bidrag till frivilligorganisationerna, så kallat
folkhälsobidrag.
Årsrapporten innehåller en sammanfattning av nämndens verksamhet, bedömning
av verksamhetsmålens uppfyllelse och en ekonomisk redovisning

2. Nämndens/styrelsens samlade bedömning
Arbetet i nämnden har skett utifrån verksamhetsplanen, med mätbara mål som ger
möjlighet till en tydligare uppföljning. Nämnden har till största delen uppfyllt sina mål.
Nämnden lämnar följande kommentarer för de mål som inte har uppfyllts:
Samverkansnämnden har inte haft någon motion att bereda under 2015.
Samverkansnämnden lämnar med samordnad syn remissvar på remisser,
promemorior med mera, utifrån nämndens ansvarsområde.
Flera samrådsmöten med nationella minoriteter har skett under året. Flera insatser
har utförts under året för att öka kunskapen om lagen, främja deras kultur och språk
samt för att förbättra för minoriteterna i kontakten med landstinget. Under våren 2015
anordnades en seminariedag om nationella minoriteter och minoritetsspråk i vården.
Arbetet med nationella minoriteter har sammanfattats och redovisats till
landstingsstyrelsen. Samverkansnämnden har också haft dialog med revisionen om
landstingets skyldigheter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
KPMG har, på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget, utfört en
fördjupad översyn av statsbidragets användning i Västerbottens läns landsting.
KPMG har efter genomförd granskningen bedömt att den interna kontrollen är
tillräcklig och att landstinget arbetar aktivt och strukturerat och följer lagstiftning och
förordning.
Samverkansnämnden ska enligt reglementet fördela landstingets bidrag till
frivilligorganisationerna. För att tydliggöra rutinerna vid ansökan, bedömning och
fördelning har nämnden har fastställt riktlinjer för folkhälsobidraget. Beslut om
fördelning av folkhälsobidraget för 2016 togs vid nämndens möte i november 2015.

3. Måluppfyllelse
I det följande redovisas nämndens måluppfyllelse i tabellform. Grönt anger att målet
uppfylls eller uppfylls till största delen och rött pekar på en större avvikelse och att
målet därmed inte uppfylls.
Färgmarkeringar
Målet uppfylls till största delen (>95%)
Målet uppfylls inte
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Verksamhetsmål
Bättre och jämlik hälsa
Bereda motioner i folkhälsofrågor

Medborgarinflytande
Genomföra samråd med
nationella minoriteter

Aktivitetsmål

Uppföljning

Inhämta och
sammanställa
sakunderlag
Avge yttrande

Årsrapport,
delårsrapport

Planera,
genomföra och
utvärdera samråd
med nationella
minoriteter

Årsrapport,
delårsrapport

Sammanfatta och
rapportera gjorda
erfarenheter

Fördela folkhälsobidrag till
frivilligorganisationer

Inhämta
ansökningar och
prioritera och
besluta om
fördelning av
bidrag

Årsrapport,
delårsrapport

Tabell 1

3.1 Analys av måluppfyllelse
Verksamhetsmålet ”Bättre och jämlik hälsa” som nämnden avsett uppfylla genom att
bereda motioner i folkhälsofrågor är inte uppfyllt då inga motioner har inkommit till
nämnden.

4. Ekonomi
Efter årets slut lämnar nämnden ett positivt utfall på 7 500 kronor. Av budgeterade
medel har 1 500 000 kronor fördelats i folkhälsobidrag enligt beslut i nämnden.
Annonskostnader folkhälsobidrag har belastat kostnadsstället med ca 21 500 kronor.
Resterade belopp på cirka 11 000 kronor är omkostnader vid nämndsmöten och vid
uppföljning av tidigare fördelade folkhälsomedel. Ingen nämndsledamot är speciellt
arvoderad för uppdraget i Samverkansnämnden, då ledamöterna har fast arvodering
utifrån övriga uppdrag.
Kostnadsställe

Årsbudget

Utfall 2015

Ackumulerad +/-

18214

1 540 000 kr

1 532 500 kr

7 500 kr

Tabell 2
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Västerbottens läns landsting har under 2015 erhållit 250 000 kronor i statsbidrag för
nationella minoriteter, förvaltningsområde samiska och finska. Länsstyrelsen
Stockholm och Sametinget ansvarar för uppföljning av förvaltningsmyndigheters
tillämpning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Statsbidrag nationella minoriteter Västerbottens läns landsting redovisas till
Sametinget.
Erhållet
statsbidrag 2015

Förbrukade
medel 2015

Kvarvarande
medel 2015

Ackumulerad +/-

250 000 kr

131 785 kr

118 215 kr

118 215 kr

Tabell 3

Icke förbrukade statsbidrag nationella minoriteter från tidigare år är 870 363 kronor,
vilket tillsammans med överskottet från 2015 blir ett överskott på 988 578 kr.

