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Datum

Reviderade 20181024

Anhörigrådet i Hässleholm
Anhörigrådet i Hässleholm är organisatoriskt knutet till Styrgruppen för
Samarbete 3 Förvaltningar och det övergripande anhörigarbetet i kommunen.
§ 1 Syfte med rådet är:


att stärka anhörigarbetet i Hässleholms kommun



att föreningar ska kunna påverka kommunens stöd till anhöriga



att representanter ska lyfta fram sin grupps behov av anhörigstöd



att rådet ska kunna användas som remissinstans i frågor som rör
anhörigstöd.



att representanterna fungerar som budbärare av information och kunskap
om anhörigstöd till sina föreningsmedlemmar

§ 2 Rådets sammansättning
Rådet består av föreningar som har ett gediget intresse för anhörigfrågor.
Föreningsrepresentanterna ska företräda anhöriga. I rådet deltar ordförandena i
omsorgsnämnden, socialnämnden och barn-och utbildningsnämnden.
Ordförandena i de tre nämnderna företräder styrgruppen för Samarbete 3
Förvaltningar i Hässleholms kommun. Deras ersättare utses av styrgruppen.
Rådet består av en ordinarie och en ersättare från respektive förening.
Representanten till Anhörigrådet utses av respektive förening på deras årsmöte,
styrelsemöte eller motsvarande. Mandatperiod är två år.
Fyra representanter från de tre samarbetande förvaltningarna deltar i rådet.
Ordinarie representanter kallas till rådets möten.
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§ 3 Medlemskap
Intresserad förening lämnar in en ansökan till rådet där det tydligt framgår att
föreningen har ett gediget intresse för anhörigfrågor och verksamhet som riktar
sig till anhöriga i Hässleholms kommun. Till ansökan bifogas verksamhetsplan där
anhörigperspektivet är synligt. Formellt beslut om att bifalla eller avslå ansökan tas
i Anhörigrådet. Antagen förening bjuds därefter in till rådets möten.
§ 4 Arbetsuppgifter
Anhörigrådet ska aktivt arbeta för utveckling av anhörigstödet genom att:


vara kommunen behjälplig i frågor som rör anhörigstöd



föreningsrepresentanterna är kontaktpersoner för kommunens
anhörigstöd



lyfta sina frågor/synpunkter till styrgrupp för anhörigstöd, eller till
KPR/KTR genom de rådsrepresentanter som deltar där



ge förslag till lämpliga stödinsatser för att underlätta för anhöriga



föreslå ärenden till rådets möten

§ 5 Arbetsformer


Rådet sammanträder fyra gånger per år, alltid före styrgruppsmötena, vilka
fastställs av styrgruppen för ett år i taget.



Ordförande i omsorgsnämnden är ordförande i anhörigrådet. Ordförande
i socialnämnden är vice ordförande i anhörigrådet. Sekreterare är
anhörigkonsulent och anhörigstrateg.



Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande eller en majoritet av
representanterna önskar det.



Skriftlig kallelse mejlas till representanterna i rådet senast tio dagar före
sammanträdesdag.



Vid sammanträdet förs minnesanteckningar.



Minnesanteckningarna sänds till ledamöter och ersättare i rådet, samt
presenteras på hemsidan www.hassleholm.se/a-stod



Rådet kan vid behov bjuda in organisationer, studieförbund och samfund
till enskilda Anhörigrådsmöten
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§ 6 Ekonomi


Ersättning utgår inte till representanterna.



Rådet förfogar gemensamt över en summa pengar genom
verksamhetsplan och budget för anhörigstöd. Verksamhetsplanen för
anhörigstöd är beslutad av styrgruppen för Samarbete 3 Förvaltningar.



Anhörigrådets medel fördelas av rådet och är avsedd för:
o Anhörigrådets gemensamma arrangemang
o Anhörigcirklar
o Anhöriggrupper
o Kurs- och konferensdeltagande där anhörigfrågor
uppmärksammas i programmet.
o Stöd till andra aktörers anhörigarrangemang



Anhörigrådets föreningar inkommer senast en månad före årets sista möte
med ansökningar om bidrag till kommande års arrangemang. Förslag på
ekonomisk översikt och fördelning av anhörigrådets summa presenteras
på årets sista möte. Beslut om fördelning av summan fattas på
verksamhetsårets första möte. Efter beviljat och utbetalt bidrag ska
föreningen återrapportera till anhörigrådet senast 31 mars kommande
verksamhetsår. Då lämnas verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
till anhörigstrateg. Pengar avsätts i rådet för oförutsedda/kommande
arrangemang under hösten, som inte kan planeras i början av året.



Vid arrangemang som helt eller delvis finansieras med hjälp av
anhörigrådet ska det klart framgå vid annonsering och på arrangemanget
att det är i samarbete med Hässleholms kommuns anhörigråd.

§ 7 Ändring av paragrafer
Paragraferna ska revideras senast december varje år. Majoriteten av rådets
representanter ska vara närvarande då fastställande av reviderade paragrafer sker

Dessa stadgar är fastställda av
Anhörigrådet 2017-03-15 och reviderade 2018-10-24
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