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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-04-26 kl. 09:00-12:00

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lilian Gerleman (M) (Andre vice ordförande)
Adrian Kaba (S)
Zinaida Kajevic (S)
Martin Christian Hjort (S)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S)
Birgitta Ehlin (V)
Peter Ollén (M)
Narcis Spahovic (L)
Ilvars Hansson (SD)
Marie Engqvist Ridell (MP) ersätter Jouni Borglund (MP) (Vice ordförande)
Ragnhild Ståleker (M) ersätter Elisabeth Elgh (M)
Eva Hallén (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Bjarne Hansen (S)
Preben Hugo Andersson (S)
Johanna Margareta Axerup (S)
Bengt Karl Anton Flink (V)
Lars Mårtensson (M)

Övriga närvarande

Gisela Gréen (förvaltningsdirektör)
Susanne Nordqvist (nämndsekreterare)
Brita Kaltenbrunner Bernitz (utredningssekreterare)
Åke Härstedt (enhetschef)
Jaklina Strand (utredningssekreterare)
Per Öst (säkerhets- och beredskapssamordnare)
Jessica Rosén (framtida ledare)
Emilia Ljungberg (framtida ledare)
Sandra Naxin (framtida ledare)
Anna Herold (framtida ledare)

Utses att justera

Lilian Gerleman

Justeringen

2018-05-03
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Riktlinjer för organisationsbidrag till anhörigföreningar på särskilda
boenden 2018

HVO-2018-617
Sammanfattning

Sedan ett antal år tillbaka har aktiva anhörigföreningar vid de särskilda boendena inom
tidigare stadsområdesnämnd Väster fått möjligheten att erhålla ett lokalt föreningsbidrag
inom vård och omsorg. Anhörigföreningarna hade möjlighet att ansöka om 200 kronor per
vårdplats på boendet de var verksamma i. Förslaget i detta ärende ger möjlighet för samtliga
anhörigföreningar som är aktiva på särskilda boenden att under 2018 tilldelas medel enligt
liknande principer som tidigare gällt i stadsområdesnämnd Väster.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa förvaltningens förslag till riktlinjer för organisationsbidrag till anhörigföreningar
på särskilda boenden och att de gäller under 2018,
att anhörigföreningar som uppfyller riktlinjernas krav kan erhålla upp till 200 kronor per
vårdplats på boendet föreningen är kopplad till och att användningen av medlen redovisas till
förvaltningen senast den 15 januari 2019,
att förvaltningen upprättar en sammanställning över hur bidragen använts under 2018 senast
den 15 februari 2019 som sedan delges hälsa-, vård- och omsorgsnämnden,
att förvaltningen får i uppdrag att inför 2019 göra en översyn av organisationsbidrag, samt
att omedelbart justera paragrafen.

