
 

 

 

Förvaltningen för funktionsstöd 

 
  

Protokoll (nr 8) 

Sammanträdesdatum: 2022-10-27 

Göteborgs Stad, förvaltningen för funktionsstöd, protokoll 1 (4) 

  

   

Tid: 13:30–15:30 

Plats: Dalheimers hus 

Paragrafer: §1–15 

Kallade 

Ledamöter 

Kjell Emanuelsson, Synskadades riksförbund (SRF) 

Karin Hedén Hessling, Synskadades riksförbund (SRF) 

Linda Karlsson, Delaktighet, handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR) 

Ansa Tammerland, Reumatikerdistriktet Göteborg 

Dennis Bokedal, Astma Allergi 

Ove Haugen, Hjärnkraft 

Håkan Hägg – Adjungerad ledamot 

Kenneth Dämbäck – Adjungerad ledamot 

Elisabeth Orrö, Dalheimers hus 

Övriga närvarande 

Sekreterare Lena Gast 

Stefan Ganestam, ansvarig kultur 

 

 

 

Ordförande   Justerande 

 

Kjell Emanuelsson  Dennis Bokedal 
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§ 1 Mötets öppnande  
Mötet öppnas 

§ 2 Ledamöterna presenterar sig 
Ledamöterna presenterar sig 

§ 3 Val av justerare 
Dennis Bokedal 

§ 4 Genomgång av föregående 
mötesprotokoll 
 Inga synpunkter på föregående protokoll 

§ 5 Fastställande av dagordningen 
 Ok 

§ 6 Nulägesinformation renovering 
 Ingen ny information eller nya beslut. 

 Ovissheten om höjda hyror efter renoveringen oroar föreningarna. 

§ 7 våren 2023 

Evenemang våren 2023: Tetra-vokaliser, Povel Ramel-program, teater Aldrig 

Mozart 

17 november –arrangemang av Delaktighetsrådet, Eldorado och Dalheimers 

hus.  

K-G Malm, musikframträdande samt musik i caféet. Föreningarna ställer ut på skärmar, 

lite historia och vad man uppnått 

Förslag från delaktighetsrådet 

Sopplunch, quiz, föredrag gamla Majorna 
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§ 9 Tillgänglighet 

Återkoppling synpunkt på tillgänglighet utanför Dalheimers hus 

Nya/utökade cykelställ påbörjas V44 

Återkoppling tillgänglighet entré Björneborg 

Entré felanmäld, larm funkar inte, problem med pålarmning. Felanmälan gjord till 

vaktmästare och Lokalförvaltningen 

Övrig tillgänglighet  

Tunga dörrar till omklädningsrum för bland annat yogadeltagare, Hjärnkraft, utanför 

Hultbergssalen. 

Präglingsbox för uppmärkning av hantlar med mera i gymmet har kommit 

§ 10 Händer i våra verksamheter 

Händer i föreningarna 

DHR – rullar på som vanligt 

RTP - Café Välkommen, julfest, styrelsemöte på Rossö 

RIG - Föreläsning “Kostens betydelse för reumatiker”, två studier pågår. Träff om 

hjälpmedel, vad man kan få och inte. Lussefika i december. 

Funktionsrätt - är fullbemannade nu. Jobbar med utåtriktad verksamhet. Öppet hus 1 

dag/vecka from november. 

Hjärnkraft - Fotoquiz, cabaré, operabesök, julbord/julfest 

Hjärnpunkten - Två program kom inte i gång under hösten på grund av dålig uppslutning. 

Samarbete med Anhörigstöd. Teater, julbord. Blandade möten digitala/fysiska. 

Astma/allergi - två aktiviteter på Liseberg varav den ena den 19/11 då 3000 medlemmar 

var inbjudna. Bussresa. Julmarknad och julbord utanför Helsingborg. Dålig uppslutning 

på medlemsmöten. Önskar doftpolicy inom vården. Sådan policy fungerar bra inom VG 

men inte i kommunal vård. 

Alla föreningar - Dålig närvaro på digitala möten tros bero på bristande kunskaper. Alla 

upplever också att det överhuvudtaget är svårt att få deltagare på möten. Mycket 

information finns idag på nätet 

§ 11 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
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§ 12 Mötet avslutas 
 Ordföranden avslutar mötet 

 

 

 

 

 

 


