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1. Inledning
Samverkansnämnden tillkom med start januari 2015. Nämndens huvuduppgifter är att ansvara för samråd
med de nationella minoriteterna och att besluta om fördelning av landstingets bidrag till
frivilligorganisationerna, så kallat folkhälsobidrag. Nämnden har även möjlighet att med ett
samordningsansvar för nämnderna för folkhälsa och primärvård bereda motioner.
I samråden med nationella minoriteter deltar representanter från Samverkansnämnden tillsammans med
representanter för de nationella minoriteterna samt landstingets kontaktperson för nationella minoriteter.
Samverkansnämnden har delegerat till samrådens ordförande att ta beslut gällande ärenden som
uppkommer vid samråd med nationella minoriteter. Det är i samråden som beslut tas om användning av det
statsbidrag landstinget får för förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. Detta för att följa lag
(2009:724) § 5 om nationella minoriteter och minoritetsspråk som anger att dessa medel ska fördelas i
samråd med minoriteten. En särskild granskning och fördjupad översyn av Västerbottens läns landsting
användning av statsbidraget för förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska har gjorts 2015-1209 av Länsstyrelsen och Sametinget, genom KPMG AB. Efter genomförd granskning bedömde de att den
interna kontrollen är tillräcklig och att Västerbottens läns landsting arbetar aktivt och strukturerat med frågan
och följer lagstiftning och förordning.

2. Nämndens samlade bedömning
Nämnden har 2016 haft fyra sammanträden, den 25 februari, den 10 maj, den 23 september och den 2
december. Åtta samråd med nationella minoriteter har genomförts under 2016, fyra med sverigefinnar (den
26 januari, den 24 maj, den 6 september och den 8 november), tre samråd med samer (den 25 februari,
den 4 maj och den 22 november) samt ett samråd med judar, romer och tornedalingar den 5 april.
Samtliga nämnder gavs av landstingsfullmäktige i uppdrag att under 2016 ”Arbeta aktivt för att motverka våld i
nära relationer” samt att ”Arbeta aktivt för att motverka ökat riskbruk av alkohol”, vilket nämnden tog med som uppdrag
i sin verksamhetsplan för 2016, tillsammans med målen ”Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete i samverkan
med andra” och ”Arbeta för jämlik hälsa hos befolkningen med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt samt ett
genusperspektiv”. Nämnden bedömer att de mål som är uppställda för 2016 utifrån verksamhetsplan för

2016 (VLL 2089-2015), som nämnden beslutade om den 24 november 2015, är uppfyllda. Måluppfyllelse
beskrivs närmare under punkt 3. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på 79 900 kr mot budget för
2016. För ytterligare redovisning av det ekonomiska utfallet se punkt 5.

3. Måluppfyllelse
Måluppfyllelse för 2016 redovisas i tabellform på nästa sida. Grönt anger en bedömning om att målet har
uppfyllts eller uppfyllts till största delen och rött pekar på en större avvikelse från målet. En gemensam
frivillig mall för landstingets årsredovisning för 2016 har gått ut, vilken används i denna redovisning. Dock
har olika rubriker angivits i nämndens verksamhetsplan 2016 än i mallen, nämnden har angivet
verksamhetsmål, nämndens mål, aktivitetsmål och uppföljning som rubriker. I tabellen nedan har nämndens
mål och aktivitetsmål (enligt nämndens verksamhetsplan 2016) slagits samman under rubriken ”Målvärde
2016” med nämndens mål först följt av nämndens aktivitetsmål.
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Fullmäktiges inriktningsmål: Bättre och jämlik hälsa
Fullmäktiges mål

Nämndens
mål 2016

Målvärde 2016

Resultat per sista december 2016

Bättre och jämlik
hälsa

Arbeta för jämlik
hälsa hos
befolkningen
med
utgångspunkt i
ett normkritiskt
förhållningssätt
samt ett
genusperspektiv

Bidra till jämlik
hälsa. Fördela
folkhälsobidrag
et i enlighet
med fastställda
kriterier

I Samverkansnämndens budget för 2017 har
1,5 miljoner kronor avsatts för
folkhälsouppdrag till frivilligorganisationerna
för att främja folkhälsan. Dessa medel
beslutade om i december 2016 och
utbetalades i januari 2017.
Frivilligorganisationerna inbjuds att utföra
folkhälsouppdrag som ska ha en tydlig
anknytning till de elva nationella övergripande
målområden för folkhälsa samt landstingets
tolfte målområde och folkhälsopolitiskt
program. Inbjudan gick ut via lokalpress,
Lyckselebladet och på landstingets hemsida
om möjlighet att söka bidrag av landstinget
senast den 30 september 2016. Fördelning av
folkhälsobidrag 2017 skedde vid nämndens
sammanträde den 2 december 2016, § 33.
Sammanlagt inkom 46 ansökningar i tid.
Nämnden fördelade 1,5 miljoner kronor till
totalt 35 föreningar i enlighet med fastställda
riktlinjer, som nämnden reviderade den 10
maj 2016 (VLL 1018-2016). Gällande
riktlinjernas krav på inlämning av budget för
föreningen för 2017 vid inlämning av ansökan
i september 2016, samt inlämning av
verksamhetsplan för 2017, vid inlämning av
ansökan, tolkades som budget för projektet
2017 samt plan för projektet 2017 för att
möjliggöra för föreningarna praktiskt.
Riktlinjerna kommer förtydligas gällande detta
under 2017.

Bättre och jämlik
hälsa

Arbeta aktivt för
att motverka våld
i nära relationer.

Bidra till att
motverka våld i
nära relationer.
Fördela
folkhälsobidrag
enligt
fastställda
kriterier.

Nämnden hade som en målsättning för 2016
att arbeta aktivt för att motverka våld i nära
relationer, vilket nämnden valde att arbeta
med utifrån nämndens ansvarsområde
gällande fördelning av folkhälsobidrag. Denna
målsättning var dock kopplad till om
ansökningar för aktuell målgrupp inkommer i
tid samt i övrigt överensstämmer med
fastställda riktlinjer för bidrag, vilket ligger
utanför nämndens påverkan. Fördelning av
folkhälsobidrag 2017 skedde vid nämndens
sammanträde den 2 december 2016, § 33.
Kvinno – och tjejjouren, Guldstadens
kvinnojour samt Män för jämställdhet i Umeå
var de föreningar med aktuell målgrupp som
hade sökt folkhälsobidrag för 2017.
Frivilligorganisationernas ansökan
överensstämmande med fastställda riktlinjer,
och tilldelades tillsammans totalt 345 000
kronor i bidrag.

Måluppfyllelse
2016
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Fullmäktiges inriktningsmål: Bättre och jämlik hälsa
Fullmäktiges mål

Bättre och jämlik
hälsa

Nämndens
mål 2016

Arbeta aktivt för
att motverka ökat
riskbruk av
alkohol.

Målvärde 2016

Resultat per sista december 2016

Bidra till att
motverka ökat
riskbruk av
alkohol.
Fördela
folkhälsobidrag
enligt
fastställda
kriterier.

Nämnden hade som en målsättning för 2016
att arbeta aktivt för att motverka ökat riskbruk
av alkohol, vilket nämnden valde att arbeta
med utifrån nämndens ansvarsområde
gällande fördelning av folkhälsobidrag. Denna
målsättning var dock kopplad till om
ansökningar för aktuell målgrupp inkommer i
tid samt i övrigt överensstämmer med
fastställda riktlinjer för bidrag, vilket ligger
utanför nämndens påverkan. Fördelning av
folkhälsobidrag 2017 skedde vid nämndens
sammanträde den 2 december 2016, § 33.
Västerbottens läns nykterhetsförbund, IOGTNTO Medmänniska, Skellefteå Statsmission
samt Öppen gemenskap var de föreningar
med aktuell målgrupp som hade sökt
folkhälsobidrag för 2017.
Frivilligorganisationernas ansökan
överensstämmande med fastställda riktlinjer,
och tilldelades tillsammans totalt 215 000
kronor i bidrag.

Måluppfyllelse
2016

Fullmäktiges inriktningsmål: Aktiv och innovativ samarbetspartner
Fullmäktiges mål

Aktiv och innovativ
samarbetspartner

Nämndens
mål 2016

Utveckla och
aktivt arbeta med
folkhälsoarbete i
samverkan med
andra

Målvärde 2016

Resultat per sista december 2016

Utveckla
nationella
minoriteters
delaktighet.
Genom samråd
med nationella
minoriteter.
Genom andra
aktiviteter

Åtta samråd med nationella minoriteter har
genomförts under 2016, fyra med
sverigefinnar (den 26 januari, den 24 maj, den
6 september och den 8 november), tre
samråd med samer (den 25 februari, den 4
maj och den 22 november) samt ett samråd
med judar, romer och tornedalingar den 5
april. Samråden arbetade under 2015 med att
ta fram information om lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk via broschyrer
och broschyrställ. Broschyrställ om nationella
minoriteter, på fyra av de fem språken, finns i
väntrum på länets alla hälsocentraler sedan
februari 2016. Broschyrerna kommer även att
finnas på jiddisch. Det som fattas i nuläget är
översättningen från länsstyrelsen i Stockholm,
som tillsammans med Sametinget har ansvar
för att samordna och följa upp hur Sveriges
minoritetspolitik genomförs i landet. Den 1
januari 2010 trädde lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk i kraft i
Sverige. Lagen ger de nationella minoriteterna
rätt till information, skydd av kultur och språk
och rätt till delaktighet och inflytande. Sverige
har i dag fem minoritetsspråk: finska,
meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch.

Måluppfyllelse
2016
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Fullmäktiges inriktningsmål: Aktiv och innovativ samarbetspartner
Fullmäktiges mål

Aktiv och innovativ
samarbetspartner

Nämndens
mål 2016

Utveckla och
aktivt arbeta med
folkhälsoarbete i
samverkan med
andra

Målvärde 2016

Resultat per sista december 2016

Utveckla
nationella
minoriteters
delaktighet.
Genom samråd
med nationella
minoriteter.
Genom andra
aktiviteter.

Landstinget har en skyldighet att informera
minoriteterna om deras rättigheter och därför
har broschyrer om detta tagits fram. Under
slutet på 2016 har även dialog i samråden
skett med landstingets kommunikationsstab
gällande översyn av information på 1177.se
samt landstingets hemsida. Till samråden
under 2016 har även Region Västerbotten
bjudits in för att ge information om bland
annat kulturplan. Under 2016 har arbete skett
med revidering av handlingsplan för
sverigefinnar, handlingsplanen kommer att
fastställas vid första samrådet med
sverigefinnar i februari 2017. Den 25
november 2016 har även en ansökan om
medel för etablering av ett ”Kunskapsnätverk
för samisk hälsa” skickats till
Socialdepartementet av Västerbottens läns
landsting tillsammans med andra aktörer. Ett
annat initiativ som tagits under samråd 2016
för att förbättra samers hälsa är inköp av
utbildningsprograrmmet Första hjälpen
psykisk hälsa. Den psykososociala ohälsan
bland svenska samer är sämre än bland den
svenska befolkningen. Utbildningsprogrammet
är vetenskapligt utvärderat och genomförs i
Västerbotten av Socialpsykiatriskt
kunskapscentrum. Grundutbildningen omfattar
tolv timmar och kan fördelas på olika sätt.
Under 2016 har även samtliga samråd
planerat för en seminariedag nationella
minoriteter den 1 mars 2017 i Skellefteå.

Måluppfyllelse
2016

3.1 Analys av måluppfyllelse
Nämnden bedömer att de mål som var uppställda för 2016 utifrån uppställd verksamhetsplan för 2016 (VLL
2089-2015), som nämnden beslutade om den 24 november 2015, uppnåtts.

4. Arbete med fullmäktiges uppdrag
Landstingsfullmäktige har för år 2016 gett nämnder och styrelser i uppdrag att:
- Arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer
- Arbeta aktivt för att motverka ökat riskbruk av alkohol
I sin verksamhetsplan för 2016 har nämnden angett att arbete med fullmäktiges uppdrag för 2016 sker
genom fördelning av folkhälsobidrag enligt fastställda kriterier. Fördelning av folkhälsobidrag 2017 skedde
vid nämndens sammanträde den 2 december 2016, se mer utförligt i tabeller under punkt 3 Måluppfyllelse.
Utbetalning av folkhälsobidrag 2016 har skett i januari 2016 (enligt nämndens beslut 24 november 2015,
VLL 1672-2015) där nämnden beviljat bidrag till de tre kvinnojourerna i länet, vilket bidrar till arbetet att
motverka våld i nära relationer under 2016. Nämnden beviljade också bidrag till Västerbottens Läns
Nykterhetsförbund samt Öppen gemenskap i Umeå, som sökt bidrag för öppen verksamhet med fokus på
utsatta vuxna personer med psykisk ohälsa, missbruk och äldre som lever i social och ekonomisk utsatthet,
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vilket bidrar till arbetet att motverka ökat riskbruk av alkohol under 2016. Vid sammanträdet den 2 december
2016 beslutade nämnden om fördelning av folkhälsobidrag till bland annat Västerbottens läns
nykterhetsförbund, IOGT-NTO Medmänniska, Skellefteå Statsmission samt Öppen gemenskap, vilket
bidrar till målet att motverka ökat riskbruk av alkohol. Kvinno – och tjejjouren, Guldstadens kvinnojour samt
Män för jämställdhet i Umeå tilldelades även folkhälsobidrag 2017 vid nämndens sammanträde den 2
december 2016, vilket bidrar till målet att arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer

5. Ekonomi
Samverkansnämndens budget, kostnadsställe 18214, var för år 2016 på 1 570 000 kr. Nämndens
ekonomiska utfall mot budget var 2016 på +79 900 kr. 1 500 000 kr av budgeten avser folkhälsobidrag 2016
till frivilligorganisationer som Samverkansnämnden fördelade den 24 november 2015 till föreningar som
ansökt, för utbetalning januari 2016. Samverkansnämndens beslut om fördelning av folkhälsobidrag 2017
togs den 2 december 2016 med utbetalning januari 2017, det vill säga ur 2017 års budget. Nämnden har
alltså en ursprunglig budget på 70 000 kr år 2016 för övriga kostnader, såsom annonsering gällande
folkhälsobidrag, resekostnader, arrangemang av så kallad frivilligdag för föreningar (när föreningar muntligt
redovisar utfall av tilldelade bidrag) etc. Per februari 2016 har nämnden även fått tillskott i budgeten genom
kostnadsreducering på 33 600 kr i form av statsbidrag för lämnade omsorgsbidrag, som landstingets
ekonomienhet sökt för nämndens räkning. Möjlighet till statsbidrag för lämnade omsorgsbidrag, t ex bidrag
till kvinnojourer, är nytt för 2016. Detta statsbidrag gör att trots att nämnden utbetalat 1,5 miljoner kronor till
föreningar under 2016 så tillsammans med kostnader för nämnden på 23 700 kr under 2016 (annonsering,
resor etc.) hamnar utfallet för 2016 på under 1,5 miljoner kronor.
Kostnadsställe
18214

Årsbudget
1 570 000 kr

Utfall 2016
1 490 100 kr

Diff +/+ 79 900 kr
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