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Sammanfattning

Rapport 4- Demokratifrågor för årsrika är en sammanfattning av Forum för demokrati och mänskliga
rättigheters arbete under hösten 2021. Forumet har haft fokus på att föra samtal med årsrika
personer vid mötesplatser för seniorer. Det primära syftet var att identifiera och synliggöra
områden där kommunen kan öka sin förståelse och utveckla fortsatt arbete.
Inför höstens möten ordnades förmöte med organisationer som företräder årsrika såsom PRO
samorganisation, SPF Seniorernas Samorganisation, Malmö Anhörigförening (MAF) och Finska seniorer.
Förmötet gav politikerna i Forumet ramar och exempel på sakområden som berör årsrika såsom
definitioner, lagrum eller rekommendationer.
Forumet har haft som mål att ta del av hur årsrika malmöbor upplevt eller upplever sin situation
och hur de ser på kommunens roll. Med andra ord vad kan förtroendevalda ta med sig ifrån
dialogmötena.
Det fanns utmaningar inför varje dialogmöte avseende pandemisrestriktioner. Med hjälp av och
i samverkan med personal från förvaltningen Hälsa, - vård- och omsorg (HVOF), avdelning för
hälsa och förebyggande, ordnades möteslokaler i olika delar av Malmö. Forumet hade önskemål att
besöka mötesplatser med olika förutsättningar såsom dess geografiska placering, målgrupper av
besökare och andra eventuella utmaningar. De besökta mötesplatserna är: Träffpunkten, Lyckan
och Ignis. I samtalen har det framkommit flera gemensamma beröringspunkter såsom:
-

Känslan av trygghet och otrygghet.
Behov av delaktighet och tillgänglighet.
Behov av utbildning och kunskap om årsrikas situation och behov.
Krav på samordning och kontinuitet från kommun och region.
Stöd till årsrika i vardagen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

SIGNERAD

2022-02-21

1. Kommunstyrelsen godkänner Rapport 4 - Demokratifrågor för årsrika, från Forum för
demokrati och mänskliga rättigheter och lägger den till handlingarna.
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2. Kommunstyrelsen översänder Rapport 4 - Demokratifrågor för årsrika till berörda nämnder
att beakta i sitt fortsatta utvecklingsarbete.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-28
Kommunstyrelsen 2022-03-16
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 19:e december 2019:
1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta Forum för demokrati och mänskliga rättigheter.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt varje parti som har representation i kommunfullmäktige
att utse en ledamot till Forum för demokrati och mänskliga rättigheter.
3. Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut om inrättande av Råd för demokrati
och trygghet (STK 2015-512) samt dess stadgar (STK 2018-580).
4. Kommunfullmäktige justerar instruktion för kommunalråd i Malmö med anledning av
inrättande av Forum för demokrati och mänskliga rättigheter samt upphävande av
Malmö stads råd för demokrati och trygghet.
Bakgrund
Förslaget om att instifta Forum för demokrati och mänskliga rättigheter har sin upprinnelse i
tidigare satsningar och förslag inom området som ytterst handlar om demokrati och mänskliga
rättigheter. Dessa satsningar och förslag har varit viktiga på många sätt och bidragit till att
politiker och medborgare i Malmö närmat sig varandra. Det har också funnits sådant som
fungerat mindre bra samt vissa risker med tillvägagångssätt som föreslagits. Med detta i åtanke
förslogs forumet arbetssätt för att överbrygga svårigheter genom att:
-

Utse förtroendevalda från samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.
Låta begreppet ”medborgare i Malmö” inkludera såväl strukturerade som mer
ostrukturerade sammanslutningar för samtal genom dialogmöten.
Låta formen för såväl möte i Forumet som i dialogmöten vara informell.
Låta innehållet för mötena vara brett i sin ansats i att beröra och utveckla demokratin
och de mänskliga rättigheterna i Malmö.
På ett strukturerat sätt återkoppla till de aktörer som deltagit i dialogmötena.
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Forumets arbete under hösten 2021
Forum för demokrati och mänskliga rättigheter har under hösten 2021 haft fokus på att föra
samtal med årsrika personer. Det primära syftet var att identifiera och synliggöra områden där
kommunen kan öka sin förståelse och utveckla det fortsatta arbetet. Forumet enades om att
besöka årsrika personer vid mötesplatser för seniorer i syfte att inhämta erfarenhet från olika
delar av kommunen. Inför möten med årsrika, på mötesplatserna, ordnades förmöte med
organisationer som företräder årsrika såsom PRO Samorganisation, SPF Seniorerna Samorganisation,
Malmö anhörigförening (MAF) samt representant från Finska seniorer. Förmötet gav förtroendevalda
i Forumet ramar och exempel på sakområden som berör årsrika såsom definitioner, lagrum eller
rekommendationer som kan lyftas i samband med dialogmötena med årsrika.
Med anledning av rådande pandemi hölls möten med begränsat antal deltagare och efter de
rekommendationer som angavs för tidpunkten. Personal vid Hälsa vård och omsorgsförvaltningen
(HVOF)- förebyggande enhet gav förslag på mötesplatser i Malmö med varierande förutsättningar
såsom geografisk placering, besökarnas boendeform och tillgänglighet.
Inför varje möte har Forumets samordnare och mötesplatsens kontaktperson förberett utifrån
förutsättningar som gavs. De inbjudna årsrika (10-12) fick inför mötena en inbjudan som
beskrev att förtroendevalda i Forumet önskade lyssna in och samtala med de årsrika om
exempelvis trygghet, tillgänglighet och tillhörighet. På inbjudan fanns kontaktuppgifter till
Forumets samordnare och kontaktpersonen på aktuell mötesplats.
Samtliga möten inleddes med att de årsrika hälsades välkomna av Forumets ordförande, som
informerade om Forumets syfte och mål med mötena. Därefter övergick mötet till att de årsrika
beskrev sina känslor, erfarenheter och förslag till förbättring. Vid varje möte deltog någon
personal från mötesplatsen som kunde ge stöd vid beskrivningar av exempelvis rutiner och
aktiviteter.
Forumet har varit tydliga med att det inte kommer att fattas några beslut vid sammankomsterna,
utan det som ska uppnås är att skapa en bättre kontaktyta för dialog om sådant som är viktigt för
såväl förtroendevalda som de årsrika medborgarna i Malmö.
I samtalen har det framkommit flera gemensamma beröringspunkter såsom:
-

Känslan av trygghet och otrygghet.
Behov av delaktighet och tillgänglighet.
Behov av utbildning och kunskap om årsrikas situation och behov.
Krav på samordning och kontinuitet från kommun och region.
Stöd till årsrika i vardagen.

Det som framkommit under höstens dialogmöten sammanfattas i en rapport. Syftet med
rapporten är att berörda nämnder använder den i sitt utvecklingsarbete.
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Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

