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§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Presentation av ledamöterna
Ledamöterna presenterar sig.

§ 3 Val av justerare
Ippsepp Meyer

§ 4 Genomgång av föregående
mötesprotokoll.
Majprotokollet justerat. Septemberprotokollet bordläggs.

§ 5 Fastställande av dagordningen
Övriga frågor

•
•

Nominering till Delaktighetsrådet
Rapport från reumatikerförbundet.

§ 6 Hälsovecka 2020
Går igenom det preliminära programmet för hälsoveckan. Planen är att det i princip ska
vara färdigt 15 oktober.

§ 7 Mötesplats funktionshinder
Mötesplats funktionshinder är en mötesplats för personal i Göteborg och
kranskommunerna. Vi har preliminärt anmält att vi vill hålla ett seminarie om
brukardelaktighet, hur vi arbetar i delaktighetsrådet. Monika är seminarieansvarig.
Planen är att några av delaktighetsrådets ledamöter ska medverka. Vilka det blir beslutar
vi när tidpunkten för seminariet närmar sig.
Frågor som kan vara intressant att lyfta är:

•
•
•

Hur jobbar vi med synpunkthantering?
Hur brukarenkäter förankras i delaktighetsrådet.
Delaktighetsrådet för roll i huset?
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•
•
•
•
•

Hur vi utgår från de fem svårigheterna. Inflytande utifrån det som är
ledamöternas expertis.
Hur vi arbetar tillsammans med tillgänglighet
Hur delaktighetsrådet påverkar utbudet i huset
Hur ledamöterna lär sig av varandra
Hur delaktighetsrådet är ett arbetande råd.

Det kan inte utgå arvode utan det blir en del i det intressepolitiska arbetet.
Monika skissar på ett förslag på presentation av seminariet och skickar det till Ippsepp
som blir ett bollplank.
Nästa presidie pratar vi om hur vi vill ha det upplagt.

§ 8 Tillgänglighet – framtidsplan
8 a Dialogförfrågan lätt avhjälpta hinder - genomgång av TDDalheimers hus
Vi går igenom TD-databasen och det är mycket information som är inaktuell. Entrén är
utbytt och biblioteket är borta. Vi har önskemål om att det görs en översyn av TDdatabasen för Dalheimers hus.

8 b Insiktsutbildning
DHR och SRF håller på att skapa en insiktsutbildning som ska erbjudas under
Funktionsrätt Göteborgs internationella funktionsrättdag den 3 december De ska hålla till
i Nordstan i år. Insiktutbildningen hålls under lunchtid. Förbipasserande får testa att köra
rullstol och att gå med ögonbindel.
Det är skillnad att uppleva saker själv jämfört med att stå vid sidan. En ledamot har testat
att åka lift. Blindmiddag är också intressant att testa på.

8 c tillgänglighet övrigt
Ingen övrig fråga.

§ 9 Aktuellt Dalheimers hus
Omorganisation i Göteborgs stad
Det händer mycket i staden. Det finns ett förslag att göra en stor omorganisation, så det
blir en äldreomsorgsförvaltning, en funktionshinderförvaltning och en
socialtjänstförvaltning. Frågan har bordlagts. Ett problem kan vara den stora
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socialtjänstförvaltningen som skulle skapas. Bara Angered är redan nu störst i Sverige.
Genomförandet kommer ett ske 2021 enligt planen.
Ekonomisk situation
Inför nästa år har vi en tuffare ekonomisk situation. Staden som helhet får mindre intäkter
då antalet skattebetalare minskar. Alla stadsdelar och social resursförvaltning måste sänka
sina kostnader. Social resurs går ihop i år, men funktionsstöd går 17 miljoner back.

Vi på Dalheimers hus har jobbat aktivt på olika sätt för att skapa en ekonomi i balans,
exempelvis genom bättre lokalanvändning.
Samarbete med Lokalförvaltningen
Vi har dialog med Lokalförvaltningen om olika frågor just nu, exempelvis behovet av
nytt lås och larm.
Donationsstyrelsen
Donationsstyrelsen hade möte i måndags. Vi ansökte om mer pengar till hälsoveckan,
stämningslampor i bassängen och fler stolar till kaféét. Till Aktivitetcenter fick vi medel
till en smörgåskyl, dryckesdispenser och yogamattor till Aktivitetcenter. Vi fick även
medel till Spotlights till restaurangen.

Donationsstyrelsen har tagit ett nytt inriktningsbeslut efter att de gått igenom
handlingarna från 60-talet. De beslutade att vi ska komma in med ansökningar under fyra
rubriker, friskvård, kultur, innovation och utveckling samt inredning och tillgänglighet.

§ 10 Övriga frågor
Reumatikerdistriktet har haft 50-årsjubileum på Dalheimers hus. Det var fantastiskt
arrangerat. God mat och gott samarbete med konferens, vaktmästeri med flera.
Funktionsrätt har uppdraget att nominera ledamöter till delaktighetsrådet. Valet är 14
november. Ippsepp skickar ut till valberedningen vilka som är uppe för omval.

§ 11 Mötet avslutas
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