KALLELSE
2018-05-09

Ledamöter i nämnd

Samverkansnämnden
Tid

Fredagen den 18 maj, kl 9-15

Plats

Styrelserummet, Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Ärenden

09.00

Arbete enligt föredragningslista

11:00

Återrapportering från föreningar som beviljats folkhälsobidrag
2017

12:00

Lunch i matsalen

13:00

Fortsättning återrapportering av föreningarna

14:30

Fortsättning arbete enligt föredragningslistan

15:00

Fika och avslutning

Förhinder

Eventuella förhinder meddelas omgående till nämndens tjänsteman

Samåkning Enligt landstingsfullmäktiges beslut ska i första hand kollektiva
färdmedel nyttjas. Samåkning förutsätts om andra färdmedel används.

Enligt uppdrag
Ann-Sofi Grenholm
Annsofi.Grenholm@vll.se
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Justering

Nämnden utsåg XXX att tillsammans med ordförande justera protokollet.
Justeringsdatum fastställdes till XXX.

2

Fastställande av föredragningslista
VLL 338-2018

Nämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

3

Informationer
VLL 337-2018

Noteras till protokollet att Samverkansnämnden tagit del av informationer
enligt följande:
a) Rapport från samråden– Harriet Hedlund
b) Kunskapsnätverket för samisk hälsa Harriet Hedlund
c) Ekonomisk rapport nationella minoriteter
d) Annonsering av folkhälsobidrag
e) Övriga informationer

4

Delårsrapport per april 2018
VLL 1032-2018

Sammanfattning
Enligt gällande reglemente ska landstingets samtliga nämnder och styrelser i egna
delårsrapporter följa upp och utvärdera sina respektive verksamheter mot bakgrund
av de mål som fastställts av landstingsfullmäktige och de mål som fastställts i de
egna verksamhetsplanerna. Redovisningen av måluppfyllelsen ska innehålla
prognoser för verksamhetsmålens förväntade resultat vid årets slut. Vidare ska
ekonomiskt resultat per april 2018 samt en prognos/bedömning för ekonomisk
resultatet helår redovisas.
Förslag till beslut
Nämnden fastställer delårsrapporten med vissa justeringar och lämnar den till
landstingsstyrelsen.
Beslutsunderlag




Information delårsrapport
Mall till nämnder, delårsrapport april 2018
Förslag till delårsrapport per april 2018
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Folkhälsobidrag 2017. Muntlig redovisning
VLL 1605-2016

Sammanfattning
Samverkansnämnden har sedan 2015 ansvar för beslut om fördelning av
landstingets bidrag till frivilligorganisationer. Samtliga föreningar har i besked om
beviljat bidrag uppmanats att inlämna skriftlig redovisning av hur bidraget använts.
Fem av de redovisande föreningarna har inbjudits att även lämna en muntlig
redovisning av användningen av det beviljade bidraget. Inbjudna föreningar i år är
Skellefteå stadsmission, BRIS Nord, Bröstcancerföreningen Skellefteå, Ersboda
slöjdförening samt Umeå spelberoendeförening.
Förslag till beslut
Den muntliga redovisningen av folkhälsobidrag 2017 noteras till protokollet
Beslutsunderlag
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Inbjudan till frivilligdag 18 maj 2018

Folkhälsobidrag 2017. Skriftlig redovisning
VLL 1605-2016

Sammanfattning
Samverkansnämnden har sedan 2015 ansvar för beslut om fördelning av
landstingets bidrag till frivilligorganisationer. Skriftlig rapportering av folkhälsobidrag
2017 skulle enligt riktlinjerna för bidraget inlämnas till landstinget senast 30 april
2018. Sammanlagt har 35 föreningar beviljats folkhälsobidrag 2017 varav 23
föreningar har lämnat skriftlig redovisning i tid.
Följande föreningar har lämnat skriftlig redovisning av Folkhälsobidrag 2017:
Diabetesföreningen i Västerbottens län
Hjärt- och lungsjukas förening länsförening
Synskadades Riksförbund Västerbotten
Amningshjälpen i Västerbotten Sensus
Västerbottens läns nykterhetsförbund, VLN
NTF Västerbotten
RSMH Västerbotten
BRIS
Spelberoendeföreningen
Kvinno- och tjejjouren, Umeå
En hjälpande hand
Ideella föreningen Kärngården
Personskadeförbundet RTP, Skellefteå
Attention Skellefteå
Famy
Rödåbygdens Idrottsförening
Ersboda slöjdförening
Gimonäs Umeå IF
SPF Seniorerna Robertsfors
PRO Finnträsk-Ålund
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Bröstcancerföreningen i Skellefteå
Reumatikerföreningen i Skellefteå
Soo Shim Taekwando och Hapkidoklubb (VLL 1722-2017)
Följande föreningar som sökt folkhälsobidrag tidigare år har lämnat skriftlig
redovisning:
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Frivilligcentralen i Umeå
Följande föreningar har inte lämnat skriftlig redovisning av Folkhälsobidrag 2017:
Västerbottens parasportförbund
Guldstadens kvinnojour, Skellefteå
Män för jämställdhet i Umeå
Astma- och allergiföreningen i Skellefteå
IOGT-NTO Medmänniska
KRIS- Umeå
Skellefteå stadsmission
Skellefteå demensförening
Strokeföreningen Umeå med omnejd
Öppen gemenskap
Skellefteå Lions klubb
RSMH Umeå
Förslag till beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Beslutsunderlag



7

Folkhälsobidrag för frivilliga organisationer 2017. Fördelning
Inkomna redovisningar

Riktlinjer för folkhälsobidrag till frivilligorganisationer. Revidering
VLL 424-2018

Sammanfattning
Samverkansnämnden ska enligt reglementet besluta om fördelning av landstingets
bidrag till frivilligorganisationerna, kallat folkhälsobidrag. Nämnden har tidigare
fastställt och reviderat riktlinjerna för folkhälsobidraget, senast den 3 februari 2017, §
5. Samverkansnämnden följer nu upp och reviderar riktlinjerna för folkhälsobidraget.
Förslag till beslut
XXX.
Beslutsunderlag


Riktlinjer för folkhälsobidrag till frivilligorganisationer, förslag
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Granskning år 2017 av Samverkansnämnden och nämnderna för
folkhälsa och primärvård
VLL 972-2018

Sammanfattning
Landstingets revisorer har granskat Samverkansnämnden för år 2017.
Revisorernas bedömning är att nämnden i allt väsentligt hade en tillräcklig
måluppfyllelse i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag. Bedömningen bygger
på protokollgranskning som visar att nämnden i enlighet med fullmäktiges
reglemente genomförde samråd med nationella minoriteter och fördelade bidrag till
frivilligorganisationer. Revisionen bedömer att det finns områden som nämnden
behöver utveckla och de lämnar följande rekommendationer:
- Lämna in skriftligt budgetunderlag till landstingsstyrelsen för beredning av
fullmäktiges budget.
- Se över och begränsa delegationen med avseende på beloppsgräns som nämnden
lämnat till ledamot för att besluta i ärenden som uppkommer vid samråd med
nationella minoriteter.
- Säkerställ att nämndens riktlinjer för folkhälsobidrag till frivilligorganisationer följs.
Säkerställ att det finns ändamålsenliga rutiner för beredningen inför nämndens
beslut om fördelning av bidraget. Vi rekommenderar också att nämnden ser till att
det av underlag eller beslut framgår på vilka grunder föreningar beviljas eller inte
beviljas bidrag.
- Säkerställ att det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för bidrag som kan
beviljas till de nationella minoriteterna.
-Säkerställ att överordnad attesterar närvarolista/reseräkning. Vi rekommenderar att
närvarolista/reseräkning, efter granskning på tjänstemannanivå, beslutattesteras av
ordförande i nämnden. Vi rekommenderar att vice ordförande beslutsattesterar för
nämndens ordförande.
Förslag till beslut
XXX
Beslutsunderlag
 Granskning år 2017 av samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och
primärvård. Granskningsrapport
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Till handlingarna

Nedanstående skrivelser/protokoll anmäls och läggs till handlingarna:
Till/Från: Landstingets revisorer
Titel: Sammanställning av iakttagelser år 2017
Handlingar: VLL 924:1-2018
Till/Från: Sametinget
Titel: Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Minoritetspolitikens utveckling 2017
Handlingar: VLL 1129:1-2018
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