Förvaltningen för funktionsstöd

Protokoll (nr 1)
Sammanträdesdatum: 2021-01-28
Tid: 13:30–15:30
Plats: Teams
Paragrafer: §1–12

Kallade
Ledamöter

Kjell Emanuelsson, Synskadades riksförbund (SRF)
Karin Hedén Hessling, Synskadades riksförbund (SRF)
Linda Karlsson, Delaktighet, handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR)
Robert Kindberg, Delaktighet, handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR)
Ippsepp Meyer, Funktionsrätt
Kerstin Arohlén, Autism Asperger
Ansa Tammerland, Reumatikerdistriktet Göteborg
Dennis Bokedal, Astma Allergi
Ove Haugen, Hjärnkraft
Rose-Marie Karlsson, Dalheimers hus
Övriga närvarande

Monika Öhrn, Sekreterare
Frånvarande

Robert Kindberg, Delaktighet, handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR)
Ippsepp Meyer, Funktionsrätt

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas

§ 2 Ledamöterna presenterar sig
Ledamöterna presenterar sig.

§ 3 Val av justerare
Linda Karlsson
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§ 4 Genomgång av föregående
mötesprotokoll
Läggs till handlingarna

§ 5 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs

§ 6 Tjänsteutlåtande val av ledamöter 2021
På grund av omorganisationen har det skett en fördröjning så ärendet om ledamöter för år
2021 lyfts först i februari månad.

§ 7 Nuläge - omorganisationen
I Förvaltningen för funktionsstöd är de flesta chefer på plats.
Det som återstår är på detaljnivå om bland annat ekonomi och personal. Inte heller
funktionshinderrådet är på plats.
Ett hus, två förvaltningar
När det gäller Dalheimers hus håller vi på att titta på konsekvenserna av delningen mellan
äldreomsorg och funktionsstöd vad gäller vaktmästeri, städ och restaurang. Vi vill hitta en
väg som gagnar Dalheimers hus och våra besökare. Vi återkommer vid nästa möte.
Anhörigstöd
Tidigare har anhörigstödet för personer under 65 år legat utspritt i staden på olika enheter.
Nu är det åtta tjänster som samlats under en chef på Dalheimers hus, vilket innebär att vi
får en samlad kraft för anhörigstödet. Den nya chefen har redan haft kontakt med
föreningen för anhöriga. Vi hoppas att vi kan göra något bra med detta och ser att det är
en fördel att det inte är så splittrat.

Personerna som arbetar med anhörigstöd kommer inte att sitta på Dalheimers hus. De
kommer att vara verksamma i de olika stadsområdena.
Funktionshinderrådet
4 februari kommer det att vara ett stormöte om det framtida funktionshinderrådet.
Göteborgs stads funktionshinderråd har lämnat in synpunkter om önskad organisation.
Det har skrivits yrkande till politikerna, så det pågår processer överallt. De råd som finns
kvar är Delaktighetsrådet, GRF och färdtjänstrådet som fortsätter på samma sätt.
Organisationsskiss
Det finns i dagsläget ingen organisationsskiss över Dalheimers hus verksamheter. Monika
tar fram en sådan inför nästa möte.
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§ 8 Nulägesinformation renovering
Det blir inget TU utan ansökan går till direktören som tar delegationsbeslut om att
förstudie ska göras. Två personer från fastighetsavdelningen som ska hjälpa oss i detta
arbete.
När förstudien är klar går det upp till nämnden för beslut om kostnad för renovering.
För korttidsboendets del behöver det göras ett eget tjänsteutlåtande och en egen förstudie
då de söker nya lokaler.
Vi vet inte vilka beslut som tas om korttidsboendet, men ska de kunna driva en
verksamhet med kvalitet utifrån dagens förutsättningar, så behöver de nya lokaler.

§ 9 Nuläge - Covid-19
Nuläge Dalheimers hus
I staden sjunker smittan, men det är fortfarande högt tryck på sjukhusen.

Vi har ingen smitta på Daglig verksamhet, korttidsboendet och BMSS. Vi har god koll på
smittan och vi har en hög följsamhet av rekommendationerna. På Dalheimers hus
använder personalen visir och munskydd i nära vårdarbete och när vi inte kan hålla
avstånd. Dalheimers hus är ingen vårdlokal.
Verksamhetschef deltar i 5–6 möten varje vecka om covid-19 och hälso- och sjukvård.
Det är kort framförhållning med restriktioner. Det är även korta framförhållningar med
färdtjänstresor.
Vaccination
När det gäller vaccinationer har vi kommit långt när det gäller brukare. Alla som har en
daglig verksamhet, bostad med särskild service och hemsjukvård kommer att vaccineras.
Alla som inte har Bostad med särskild service eller hemsjukvård kommer att kontaktas av
sin vårdcentral för att få sin vaccination.

Alla medarbetare inom funktionsstöd som arbetar nära brukare kommer att vaccineras av
kommunen med början i februari. Vaccinationerna har inte kommit fram till
vårdcentralerna, så vi inväntar leveranser.
Det är ännu oklart vad gäller vaccinering av vaktmästare, städ- och restaurangpersonal,
men de är det viktiga personer som träffar våra besökare.
Det har varit diskussioner om detta med vaccinationer, då det finns personer som inte vill
vaccinera sig. Vi kommer inte att kunna ta reda på om medarbetare blivit vaccinerade
eller inte. Det kan alltså finnas behov av fortsatt skyddsutrustning då vi inte vet om
personal eller brukare valt att avstå från vaccination.
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Anpassningar i verksamheten
Vi har gjort ytterligare anpassningar som gäller till 7 februari. Vi har anpassat så att
maximalt tio personer får vistas i gymmet samtidigt, tio personer i foajén och elva i badet.

Då många i de fasta vattengympagrupperna väljer att inte komma, så har vi släppt
bokningsbara extraplatser för att det ska bli tillräckligt stora grupper.
Vi har haft stängt för simskola på söndagar, men vi öppnar igen i mitten av februari.
Korttidsboendet tar emot bokade besök.
Checklista egenkontroll
Friskvården har en checklista från länsstyrelsen som de fyller i, som kan överlämnas vid
en kontroll.
Föreningsinfo
Astma-Allergi - Det förekommer att anställda allergiker nekas vaccination, då de bedöms
vara i en riskzon. Det är väldigt olika i verksamheterna.

DHR - DHR har kört igång med digital verksamhet för 2021 fram till sommaren. De ska
ha en medlemsträff som de kallar digital vardag med frågeställningen om något har
förändrats eller om livet är som förut. Till hösten hoppas de kunna genomföra
”hybridmöten”, som innebär att en liten grupp kan träffas fysiskt och övriga deltagare,
deltar digitalt.
Astma allergi - Inga fysiska möten innan sommaren, men de har digitala möten. De har
inga speciella ämnen, men intressepolitiken går på högvarv trots pandemin.
Hjärnpunkten – Verksamheten kommer att ha digitala studiecirklar till en början, men de
har ett hopp att kunna ha fysiska möten längre fram i vår.
Funktionsrätt Göteborg - Allt digitalt fram till sommaren.
SRF - Redan i november planerade SRF för fysiska möten, men det blev ingenting, utan
det genomfördes digitalt. Även årsmötena blir digitala.

§ 10 Tillgänglighet
Vi har ännu inte kontaktat Joakim Valentin för uppdatering av tillgänglighetsdatabasen.
Vi inväntar att smittspridningen i samhället ska minska.

§ 11 Övriga frågor
Inga övriga frågor
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§ 12 Mötet avslutas
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