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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.
Förslag till beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att inrätta ett anhörigforum från och med den 1 september 2018, samt
att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden representeras i anhörigforum av 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.
Beslutsunderlag
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Ärendet

SIGNERAD

2018-08-07

I december 2016 kontaktade Malmö anhörigförening kommunstyrelsen med ett önskemål om
att Malmö stad bildar ett kommunalt anhörigråd ”för att framföra, påverka och diskutera direkt
med beslutsfattare samt att få och ge information kring anhörigfrågor”. I kommunstyrelsens svar
(KS § 193 2017-05-03, STK-2016-1425) framfördes att ett kommunalt råd inte planerades
inrättas men att ett öppet forum utan formell struktur och med bred representation kunde vara
ett alternativ. Svaret skickades också till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt övriga
socialnämnder för att beakta i det kommande arbetet med samråd och medborgardialog med
nämndernas målgrupper.
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Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås nu inrätta ett anhörigforum som en form av
medborgardialog och samråd i enlighet med hälsa-, vård- och omsorgsnämndens reglemente.
Detta forum syftar till att möjliggöra dialog, samverkan och delaktighet kring anhörigfrågor inom
nämndens verksamhet och är inte ett beslutande organ. I forumet kan anhöriga framföra,
påverka och diskutera frågor direkt med förtroendevalda och det är en möjlighet att få och ge
information kring anhörigfrågor såväl som förvaltningsövergripande frågor. Forumet behandlar
inte individärenden, dessa hänvisas till berörd vrksamhet.
Den politiska representationen i anhörigforum består av en ledamot eller ersättare från vardera
parti i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden; varje parti utser självt sin representant och
representanten kan variera mellan mötena. Forumet ska hållas öppen för anhörigföreningar och
samtliga anhöriga till Malmöbor som tillhör nämndens målgrupp, och planeras ha öppna möten
två gånger per kalenderår. Berörda tjänstepersoner föreslås också medverka vid anhörigforum.
Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till de förtroendevalda representanterna
i enlighet med Malmö stads gällande arvodesregler.
Första mötet för anhörigforum planeras till den 17 oktober klockan 17.00 – 19.00 på
Kungsgatan 13.
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