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Organisationsbidrag till anhörigföreningar på särskilda boenden 2019
HVO-2019-2180
Sammanfattning

Stadskontoret har genomfört en översyn av de kommungemensamma riktlinjerna för föreningsoch organisationsbidrag. I samband med denna översyn beslutade hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden om en inventering och översyn av riktlinjer och handläggningsförfarande
gällande organisationsbidrag inom nämndens ansvarsområde. I väntan på kommunfullmäktiges
beslut om de centrala riktlinjerna fattade hälsa-, vård- och omsorgsnämnden den 26 april 2018
beslut om tillfälliga riktlinjer för organisationsbidrag till anhörigföreningar på särskilda boenden
som skulle gälla under 2018. Beslut från kommunfullmäktige i ärendet om de stadsövergripande
riktlinjerna har blivit försenat vilket har lett till att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden tidigast
kan fatta beslut om nya riktlinjer för förvaltningen i slutet av 2019. Förslaget i detta ärende ger
möjlighet för samtliga anhörigföreningar som är aktiva på särskilda boenden att även under 2019
erhålla medlen enligt samma förfarande som under 2018.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner en förlängning av riktlinjer för
organisationsbidrag till anhörigföreningar på särskilda boenden 2018 att gälla även under
2019.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner att anhörigföreningar som uppfyller
riktlinjernas krav kan erhålla upp till 200 kronor per vårdplats på boendet föreningen är
kopplad till.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse HVON 2019-05-23 Organisationsbidrag till anhörigföreningar på särskilda
boenden 2019
Riktlinjer för organisationsbidrag till anhörigföreningar på särskilda boenden 2018
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 2018-04-26

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-05-23
Ärendet

SIGNERAD

Sedan ett antal år tillbaka har aktiva anhörigföreningar vid de särskilda boendena inom tidigare
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Stadsområdesnämnd Väster fått möjligheten att erhålla ett lokalt föreningsbidrag inom vård och
omsorg. Huvudsyftet med detta organisationsbidrag är att det ska stimulera anhörigföreningar
att anordna aktiviteter på särskilda boenden i Malmö stad som är ett komplement till vad den
ordinarie verksamheten kan erbjuda. Anhörigföreningarna hade möjlighet att ansöka om 200
kronor per vårdplats på boendet de är verksamma i. I nämndens budget för 2019 finns 200 000
kronor specifikt avsatta till anhörigföreningar för särskilda boenden. Budgetposten är densamma
som för 2018.
Av totalt 42 särskilda boenden som Malmö stad driver, har i dagsläget åtta boenden aktiva
anhörigföreningar. Av de sex leverantörer Malmö stad har ramavtal med har ett boende en aktiv
anhörigförening. Föreningarna är kopplade till följande boenden:
 Annetorpsgården
 Basen
 Dekoren
 Gyllebogården
 Päronskogen
 Storskarven
 Tryggheten
 Tygelsjögården
 Victoria
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens reglemente anger att nämnden ansvarar för bidrag till
organisationer och föreningar enligt § 12: Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ansvarar för handläggning
av ansökningar om organisationsbidrag som gagnar ett ändamål, vilket faller inom nämndens ansvarsområde och
utgör ett komplement till kommunens insatser
Stadskontoret har genomfört en översyn av de kommungemensamma riktlinjerna för föreningsoch organisationsbidrag och kommunfullmäktige väntades fatta beslut i ärendet under hösten
2018. I samband med denna översyn beslutade nämnden att en inventering och översyn av
riktlinjer och handläggningsförfarande gällande organisationsbidrag inom nämndens
ansvarsområde skulle göras. I väntan på kommunfullmäktiges beslut om de centrala riktlinjerna
fattade hälsa-, vård- och omsorgsnämnden den 26 april 2018 beslut om riktlinjer för
anhörigföreningar som skulle gälla under 2018.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har väntat in beslutet från kommunfullmäktige gällande
de stadsövergripande riktlinjerna för att säkerställa att innehållet i respektive riktlinjer
harmoniserade med varandra. Beslut från kommunfullmäktige i ärendet om de
stadsövergripande riktlinjerna har blivit försenat vilket har lett till att hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden tidigast kan fatta beslut om nya riktlinjer för förvaltningen i slutet av 2019.
Året skulle därmed till tre fjärdedelar vara slut och föreningarna skulle ha svårt att anordna
tillräckligt med aktiviteter med hjälp av de i budget avsatta medlen. Förvaltningen föreslår därför
att nämnden beslutar om en förlängning av riktlinjer för organisationsbidrag till
anhörigföreningar på särskilda boenden 2018 till att gälla även under 2019.
Så som förslaget är nu innebär det att anhörigföreningarna efter nämndens beslut kan erhålla
medlen enligt samma förfarande som under 2018. Föreningen inkommer med en blankett till
förvaltningen som sedan betalar ut pengarna under förutsättning att de föreslagna aktiviteterna
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samt föreningen som sådan uppfyller kraven som är uppställda i riktlinjerna.
Förslaget i detta ärende innebär att nämnden fattar beslut att anhörigföreningar som uppfyller
kraven i riktlinjerna direkt ges möjlighet att erhålla medel upp till 200 kronor per vårdplats.
Anledningen till detta är att ge föreningarna så mycket tid som möjligt att anordna aktiviteter.
Ansvariga

Gisela Gréen, förvaltningsdirektör

