1

Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-17 kl. 09:00-11:20

Plats

Kungsgatan 13, rum 5128

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Michael Högberg (L) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Martin Christian Hjort (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Sonja Jernström (M)

Övriga närvarande

Gisela Öst (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)

Utses att justera

John Roslund

Justeringen

2020-03-24

Protokollet omfattar

§41

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Tilde Tibblin
Ordförande

...........................................

…………………………………

Anders Rubin
Justerande

...........................................

John Roslund

…………………………………

2

§

41

Vidareutveckling av nämndens form för medborgardialog från
anhörigforum till anhörigdialog

HVO-2020-1230
Sammanfattning

Den 30 augusti 2018 (§ 71) inrättade hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anhörigforum som
en form av medborgardialog och samråd. Sedan dess har anhörigforum ägt rum vid tre
tillfällen genom öppna möten två gånger per år. Det har konstaterats att forumet inte
fungerat tillfredställande bland annat på grund av upplevelser av otydligt syfte och andra
behov. Därför har förvaltningen tagit fram förslag på hur nämndens form för
medborgardialog från hösten 2020 kan vidareutvecklas från anhörigforum till anhörigdialog.
Förslaget innebär att integrera dialogen med anhöriga genom att använda och vidareutveckla
befintliga strukturer, informationskanaler och digitala plattformar, också i enlighet med
nämndens strategi för ett anhörigperspektiv (§ 89, 2018-09-24). Detta föreslås ske genom
medborgardialog på den nationella anhörigdagen, genom återrapportering från brukar- och
anhörigdialog på verksamhetsnivå, genom befintliga informationskanaler såsom hemsida,
nyhetsbrev och äldreombudsman och genom utvecklingsområden som sluten chatt med
förtroendevalda och frågor genom Malmöpanelen.
Tidigare beslut om politisk representation samt ersättning för deltagande och förlorad
arbetsförtjänst vid deltagande i anhörigforum föreslås oförändrat i den nya dialogformen.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag om
vidareutveckling av nämndens form för anhörigdialog att från och med hösten 2020
ersätta tidigare form för anhörigforum.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att kontakta arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt
funktionsstödsförvaltningen för förankring av förslaget med årlig medborgardialog på
den nationella anhörigdagen i arbetsmarknads- och socialnämnden samt
funktionsstödsnämnden.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att representationen i nämndens form
för anhörigdialog även fortsättningsvis består 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.
4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden upphäver tidigare beslut (HVON 2019-10-31, §
145) och ställer in Anhörigforum den 16 april 2020.
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Protokollsanteckning
Förvaltningen och arbetsutskottet är överens om att föreslå nämnden att ställa in
Anhörigforum som sedan tidigare är planerat till den 16 april 2020 (beslut HVON 2019-1031, § 145). Detta för att minska risken för smittspridning av corona-viruset.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden
Beslutsunderlag
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