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Kontaktperson
Ann-Sofi Grenholm
Kanslienhet
090-7857078
AnnSofi.Grenholm@vll.se
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Harriet Hedlund (S), ordförande
Marita Fransson (S)
Liv Granbom (M)
Janeth Lundberg (S)
Andreas Löwenhöök (M)
Roland Sjögren (KD)

Samverkansnämnden
Tid

Fredagen 7 december, kl 9-13

Plats

Styrelserummet, Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Ärenden

Se bifogad ärendelista

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

Nämndens arbetsutskott utsåg … att tillsammans med ordförande justera protokollet.
Justeringsdatum fastställdes till ….

2

Fastställande av föredragningslista
VLL 338-2018

Nämnden fastställer upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

3

Informationer
VLL 337-2018

Noteras till protokollet att nämnden tagit del av informationer enligt följande:
a) Rapport från samråden. Nämnden uppdateras på arbetet med de nationella
minoriteterna.
b) Återrapport kunskapsnätverket för samisk hälsa.

4

Ekonomisk månadsrapport
VLL 339-2018

Sammanfattning
Ekonomiskt resultat per sista november har upprättats.
Resultaten för perioden visar…
Förslag till beslut
Månadsrapporten är delgiven.
Beslutsunderlag
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Månadsrapport per november

Beredande av årsrapport
VLL 2453-2018

Sammanfattning
Nämnden ska årligen redovisa resultatet inom sitt ansvarsområde.
Samverkansnämnden i Västerbottens läns landsting upphör den sista december
2018. Detta medför att nämnden inte kommer att kunna anta en årsrapport för 2018
som innehåller den slutliga redovisningen av verksamhetsårets ekonomiska resultat.
Nämndens årsrapport kommer därför att antas i regionstyrelsen i början av 2019.
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Nämnden kommer att presentera och anta den del av årsrapporten som avser
måluppfyllelse av fullmäktiges uppdrag kopplat till nämndens verksamhetsplan
Nämnden kommer också i sin rapport redovisa en prognos för måluppfyllelse av sin
budget.
Förslag till beslut
XX
Beslutsunderlag
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Beredande av årsrapport

Folkhälsobidrag för frivilligorganisationer 2019. Förslag till
fördelning
VLL 1750-2018

Sammanfattning
Folkhälsobidrag är ett bidrag frivilligorganisationer kan söka för att främja folkhälsan i
länet. Inbjudan att söka folkhälsobidrag har gått ut via lokalpress och på landstingets
hemsida. Bidraget som kommer att fördelas är sammanlagt på 1 500 000 kronor.
Totalt har 48 ansökningar inkommit i tid.
Då samverkansnämnden inte kommer att finnas kvar 2019 så kan beslutet inte fattas
av Samverkansnämnden. Nämnden kommer dock att bereda ärendet och lämna ett
förslag till fördelning av folkhälsomedel för 2019.
Förslag till fördelning, utifrån de fastslagna riktlinjerna för bidraget, har tagits fram.
Förslag till beslut
XXX.
Beslutsunderlag
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Riktlinjer för folkhälsobidrag
Ansökningar folkhälsobidrag
Förslag fördelning

Till handlingarna

Nedanstående skrivelser/protokoll anmäls och läggs till handlingarna:
Till/Från: Samverkansnämnden
Titel: Samråd sverigefinnar. Protokoll § 18-27
Handlingar: VLL 835:5-2018
Till/Från: Samverkansnämnden
Titel: Samråd samer. Protokoll § 26-36
Handlingar: VLL 835:6-2018
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