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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-08-30 kl. 09:00-11:00

Plats

Kungsgatan 13

Beslutande ledamöter

Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Jouni Borglund (MP) (Vice ordförande)
Lilian Gerleman (M) (Andre vice ordförande)
Adrian Kaba (S)
Martin Christian Hjort (S)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S)
Birgitta Ehlin (V)
Elisabeth Elgh (M)
Peter Ollén (M)
Narcis Spahovic (L)
Ilvars Hansson (SD)
Bjarne Hansen (S) ersätter Zinaida Kajevic (S)
Michael Hård af Segerstad (SD) ersätter Peter Jangbro (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingela Svensson (S)
Preben Hugo Andersson (S)
Johanna Margareta Axerup (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Bengt Karl Anton Flink (V)
Stefan Olofsson (M)
Ragnhild Ståleker (M)
Lars Mårtensson (M)
Marianne Friedman (L)
Eva Hallén (SD)

Övriga närvarande

Gisela Gréen (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Elvira Karat (Personalföreträdare Vision)
Susanne Fridell (Personalföreträdare Kommunal)
Brita Kaltenbrunner-Bernitz (Utredningssekreterare)

Utses att justera

Lilian Gerleman

Justeringen

2018-09-05
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Inrättande av anhörigforum i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

HVO-2018-1956
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås inrätta ett anhörigforum som en form av
medborgardialog och samråd. Forumet syftar till att möjliggöra dialog, samverkan och
delaktighet kring anhörigfrågor inom nämndens verksamhet. Anhörigforum består av en
representant från varje parti i nämnden och är öppet för samtliga anhöriga till Malmöbor.
Forumet planeras ha möten två gånger per kalenderår.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att inrätta ett anhörigforum från och med den 1 september 2018, samt
att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden representeras i anhörigforum av nämndens presidium
samt en ledamot eller ersättare från varje parti i nämnden och att dessa får arvode och
ersättning för förlorad arbetsförtjänst i enlighet med Malmö stads arvodesregler.

Yrkanden

Ordförande yrkar att nämndens presidium och en representant från varje parti i nämnden
representeras i anhörigforum och att dessa får arvode och ersättning för förlorad
arbetsförtjänst i enlighet med Malmö stads arvodesregler.
Lilian Gerleman (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande. Ilvars Hansson (SD) yrkar bifall till
ordförandes yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag med tillägget att
nämndens presidium också ska representeras i anhörigforum, ordförande finner att nämnden
beslutar enligt förslag med tillägg.
Beslutsunderlag
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