Social resursförvaltning

protokoll (nr 7)
Sammanträdesdatum: 2020-10-22
Tid: 13:30–15:30
Plats: Älvsborg, Dalheimers hus
Paragrafer: §1-11

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
Maria Orre, Enhetschef Dalheimers hus
Övriga närvarande
Frånvarande

Robert Kindberg

Underskrifter
Sekreterare
Maria Orre

Ordförande
Kjell Emanuelsson

Justerande
Ansa Tammerland
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§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas och Kjell hälsar alla välkomna.

§ 2 Ledamöterna presenterar sig
På plats i huset: Ippsepp Meyer, Maria Orre
På Teams: Kerstin Arohlén, Ansa Tammerland, Kjell Emanuelsson, Ove Haugen, Dennis
Bokedal, Karin Hedén Hessling, Linda Karlsson

§ 3 Val av justerare
Ansa Tammerland

§ 4 Genomgång av föregående
mötesprotokoll
Godkänns

§ 5 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs

§ 6 Dialog om omorganisation och framtid.
SWOT
Dennis rapporterar från Funktionsrätts styrelsemöte. Vid ett förmöte till Göteborgs stads
råd för funktionshinderfrågor (GRF) diskuterades omorganisationen. Det finns en oro
främst för att husets verksamheter ska delas upp på olika avdelningar och förvaltningar.
Det finns funderingar över nästa steg. Det lyftes många olika synpunkter kring vad huset
ska användas till.
Ippsepp berättar att frågan lyftes på GRF:s arbetsutskott. Politiker Elisabeth Lann
intresserade sig för frågan och den kommer att komma upp på nästa GRF, 2/11. Det lyftes
synpunkter att man upplevde att huset numera mest innehåller verksamheter snarare än
föreningsaktiviteter och det känns som en institution när korttidspersonal i arbetskläder
vistas i restaurangen. Flera föreningar har uttryckt att de vill vara kvar och bibehålla
föreningsliv. Husets tillgänglighet framhölls som en styrka. Någon uttryckte att huset bör
öppnas upp för fler funktionshindergrupper som idag inte besöker huset.
Ansa lyfter fram oron för vad som kommer hända när verksamheten delas upp på flera
olika verksamheter och förvaltningar.
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Dennis lyfter bristen på tidsplan för renoveringen och ovissheten det skapar för alla parter
Arbetsgruppen med representanter från Funktionsrätts förmöte, GRF och
Delaktighetsrådet har beslutat att arbeta vidare med frågan men avvaktar GRF 2/11.
Maria informera om att direktören för den nya Funktionsstödförvaltningen 13 oktober
besökte Dalheimers hus för att få en presentation av huset och rundvandring.
En liknande presentation är bokad för tillträdande verksamhetschef Ros-Marie Karlsson
som tar över ansvaret för Dalheimers hus i nya Funktionsstödsförvaltningen.
Nytt är att administrationsgruppen med Konferensbokning och reception föreslås ligga
under en av tre administrativa enhetschefer inom verksamhetsområde
Myndighet/Socialpsykiatri.
10 november är ett möte angående kommande renovering inplanerat med
Lokalsekretariatet, Lokalförvaltning och Dalheimers hus. Ingela Johansson, Ros-Marie
Karlsson och Maria Orre kommer närvara från Dalheimers hus.
Dennis informerar om att det nu är klart med flertalet av politiker till de nya nämnderna
även om Funktionsstödsförvaltningens ordförande och vice ordförande poster ännu är
vakanta.
Delaktighetsrådet sammanställde sina tankar om Dalheimers hus under fyra rubriker:
styrkor, svagheter, hot och möjligheter i en SWOT. Sammanställningen finns som bilaga.

§ 7 Redovisning av inkomna synpunkter och
förslag under 2020 till Dalheimers hus.
Genomgång av en sammanställning av Dalheimers hus samtliga inkomna synpunkter
under perioden januari till mitten av oktober, totalt är det 38 synpunkter.
Sammanställningen finns som bilaga.

§ 8 Nulägesinformation föreningar och
Dalheimers hus
Funktionsrätt: Det är dags för valberedning att påbörja nomineringen till rådet inför
nästa år. Det känns osäkert kring vad som händer med rådet. Eventuellt kommer sittande
ledamöter tillfrågas om att sitta kvar under övergången.
Camilla Blomqvist och den nya funktionshinderombudsmannen är båda inbjudna till
Funktionsrätts styrelse. Funktionshinderombudsmannen kommer också delta i ett
Webbinarie för att presentera sitt uppdrag 25 november.
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En utvärdering av överenskommelsen mellan civilsamhälle och Göteborgs stad är på
gång. Inbjudan till detta har gått ut till berörda.
DHR: DHR har främst digitala möten men har vid tre tillfällen erbjudit fysiska träffar vid
sin klubbstuga i Välen. Det har varit coronasäkert med max 15 personer och möjlighet att
delta digitalt.
SRF: Har haft medlemsmöte i en lokal i Gamlestan.
Reumatikerdistriktet Göteborg: Har främst digitala möten. Digitala föreläsningar har
varit på programmet men också en fysisk träff i Villa Belparc utomhus. Ytterligare en
sådan träffa är planerad.
Ansa informerar om att föreningen har köpt in en licens för Zoom och i planeringen finns
att man via förbundets medlemsregister också ska kunna bjuda in till Zoom-möten.
Hjärnkraft: I hjärnkraft råder motsatsen. Intresset för digitala träffar är svagt. De flesta
vill träffas fysiskt eller avstår helt. Hjärnpunkten är i gång med två yogagrupper på grund
av mindre lokal, samtalsgrupperna är populära och silversmidesgruppen träffas i en
silversmedja utanför huset.
Astmaallergi: Tipsar om att 3/12 arrangerar länsstyrelsen ett webbmöte om digitalt
innanförskap – hur hänga med? Eventuellt kommer man ha digitala medlemsmöten.
Universeum har sökt och fått projektpengar från Allmänna Arvsfonden och ska göra en
upplevelseutställning om hälsa/astma/allergi för barn och unga.
Dalheimers hus: Omorganiseringen innebär att det inte längre finns någon enhetschef för
hela Dalheimers hus och det är inte klart om det blir verksamhetschef Ros-Marie
Karlsson som istället ska ingå i Delaktighetsrådet.
Badet är igång och fungerar bra med förbokning. Efterfrågan på tider är stor och tiderna
är snabbt fullbokade. Verksamheten tittar på möjligheter att öka antalet tider och ändå
upprätthålla covid-19 säkerhet.
Förhoppningen är att kunna öppna upp ytterligare delar av huset. I första skedet finns
funderingar kring att öppna Dalheimersalen och Hultbergsalen för Friskvård som
lättgympa och löpande föreningsaktiviteter som yoga, teaterrepetitioner och körövningar.
Eventuellt kan det också gå att öppna för allmän lunch. Det finns ännu ingen tidsplan, en
riskanalys måste göras först. Konferensverksamheten kommer inte att öppna innan
årsskiftet

§ 9 Tillgänglighet
Maria informerar om att Lokalförvaltningen tagit kontakt för att fråga om det är möjligt
att komma till Dalheimers hus för att inventera och åtgärda lätt avhjälpta hinder. Med
anledning av kommande renovering kom vi fram till att inga fysiska åtgärder ska göras
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nu. Tillgänglighetsdatabasen, TD, som senast uppdaterades 2018 kommer att uppdateras
då verksamhetsförändringar skett. Biblioteket och syninstruktörerna finns inte längre
kvar. Eldorado och nya konferenslokaler har tillkommit.
Ippsepp informerar om att fastighetskontoret är på gång med Tillgänglighetsdatabasen,
TD, version 3.

§ 10 Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 11 Mötet avslutas
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