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Tid: 13:30–15:30 

Plats: Teams 

Paragrafer: §1–14 

Kallade 

Ledamöter 

Kjell Emanuelsson, Synskadades riksförbund i Göteborg (SRF) 

Karin Hedén Hessling, Synskadades riksförbund (SRF) 

Linda Karlsson, Delaktighet, handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR) 

Ippsepp Meyer, Funktionsrätt /frånvarande 

Kerstin Arohlén, Autism Asperger /frånvarande 

Ansa Tammerland, Reumatikerdistriktet Göteborg 

Dennis Bokedal, Astma Allergi 

Robert Kindberg, (DHR) /frånvarande avgående ledamot 

Ove Haugen, Hjärnkraft 

Rose-Marie Karlsson, Dalheimers hus 

Övriga närvarande 

Monika Öhrn, Sekreterare 

 

 

 

Underskrifter 

 

 

 

Sekreterare 

Monika Öhrn 

  

 

Ordförande 

Kjell Emanuelsson 

  

Justerande 

Dennis Bokedal 

  



 

 

 

Förvaltningen för funktionsstöd 

 
  

Protokoll (nr 1) 

Sammanträdesdatum: 2022-01-27 

Göteborgs Stad, förvaltningen för funktionsstöd  2 (5) 

   

   

§ 1 Mötets öppnande  
Mötet öppnas  

§ 2 Ledamöterna presenterar sig 
Ledamöterna presenterar sig 

§ 3 Val av justerare 
Dennis Bokedal, Astma och Allergi 

§ 4 Genomgång av föregående 
mötesprotokoll 
Inga synpunkter på föregående protokoll 

§ 5 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs 

§ 6 Verksamhetsplan 2022 
Visar bildspel om verksamhetsplan för daglig verksamhet och stöd, där Dalheimers hus 

ingår.  

Det som är intressant utifrån Delaktighetsrådets perspektiv är att förvaltningen valt att 

skicka ner programmet för full delaktighet, så att alla verksamheter ska skapa mål utifrån 

det. Det handlar bland annat om att personer med funktionsnedsättning ska ha rätten till 

ett självständigt liv, information och kommunikation, att utöva sina demokratiska 

rättigheter, trygghet, bästa möjliga hälsa, utbildning, bostad och möjlighet att förflytta 

sig och använda stadens inne- och utemiljöer på lika villkor som andra.  

Dennis sitter i stadens funktionshinderråd och får då ta del av alla dokument och policys i 

staden, uppemot 300 stycken. Det finns många fina ord, men det är viktigt att det även 

blir handling. Vår funktionshinderman har gjort en basmätning och jämfört hur vi ligger 

till i relation till dokumenten.  

Eftersom vi idag är Sveriges största förvaltning för funktionsstöd, så finns en styrka att 

kunna agera i vissa frågor.  



 

 

 

Förvaltningen för funktionsstöd 

 
  

Protokoll (nr 1) 

Sammanträdesdatum: 2022-01-27 

Göteborgs Stad, förvaltningen för funktionsstöd  3 (5) 

   

   

§ 7 Nulägesinformation renovering 
Det finns inga nyheter vad gäller renoveringen av Dalheimers hus. Vi har tittat på kustens 

hus, men sedan har vi inte kommit längre. Där finns tre våningar med äldreboende som 

ska flyttas ut, kontorslokaler, restaurang, konferenslokaler och ett litet gym. Alla 

Dalheimers hus verksamheter kan samlas på ett ställe. Beslutet ligger på stadennivå, så 

det är inget Rose-Marie förfogar över.  

Det som är på gång är att korttidsboendet ska få nya lokaler.  

§ 8 Nulägesinformation covid 
Rose-Marie är ansvarig för hälso- och sjukvård och förvaltningen för funktionsstöd. Det 

är stor smittspridning som ger sjukfrånvaro. Smittan är på låg nivå i verksamheterna, men 

många medarbetare är frånvarande på grund av hushållskarantän. Det har gjorts 

krisplaner om hur verksamheterna kan hjälpa varandra. Vissa verksamheter har 50 % 

frånvaro och även Dalheimers hus öppna verksamheter har drabbats.  

Nu har restriktionerna ändrats, så personer som är utan symtom och är vaccinerade kan gå 

till arbetet.  

Vi rapporterar regelbundet in smittoläget i verksamheten och vi har begärt från arbvux att 

få låna in personal vid behov. För sköra personer har vi sorcekontroll så att de inte ska 

smittas, men många i daglig verksamhet stannar hemma. Trots smittspridningen är det 

inte så illa som för ett år sedan, då många fler blev allvarligt sjuka.  

§ 9 Program våren 2022 

Evenemang våren 2022 

Vi har fått flytta fram vårens program, så första evenemanget är i mars månad. Det 

kommer att vara filmvisning, musik och en föreläsning.   

Hälsovecka 

På grund av smittspridningen är Hälsoveckan framflyttad till vecka 34 med exakt samma 

program.  

Förslag från delaktighetsrådet 

Inga förslag från delaktighetsrådet.  
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§ 10 Händer i föreningarna 
RiG – har fått skjuta på programmet på grund av omikron. ABF, som håller i cirklarna, 

har skjutit fram aktiviteterna till vecka 6. De har bokat en fysisk föreläsning i slutet av 

februari på Dalheimers hus, men det är osäkert om det går att genomföra. De har planerat 

för fysiskt årsmöte 17 mars. De har en bussresa, planerad i maj månad för två år sedan, 

som de hoppas att de kan genomföra.   

Astma-Allergi – har haft ett fysiskt styrelsemöte, bussresor och ett Lisebergsbesök, där 97 

personer deltog. År 2022 önskar de boka Aktivitetcenter för allergianpassad biovisning 

med popcorn och saft om pandemin tillåter. De önskar även göra en bussresa om det blir 

möjligt. Utöver det är det bokslut och verksamhetsberättelse. De hoppas att de kan 

genomföra årsmötet fysiskt. 

DHR - I DHR ser ut som övriga föreningar med hybridmöten, både digitala och fysiska 

deltagare. De önskar genomföra årsmötet fysiskt, men de får se hur det blir utifrån 

pandemiläget. De har två-tre medlemsmöten i månaden digitalt. De planerar vecka för 

vecka. Det finns medlemmar de inte träffat på tre år, vilket är oroande. Äldre medlemmar 

har svårt för den nya digitala tekniken. 

HjärnKraft - Hjärnkraft och HjärnPunkten är klara med vårens program. De startar 20 

februari i Aktivitetcenters lokaler. Deltagarna är utspridda i hela lokalen, så det är inga 

stora grupper samlade på samma ställe. I övrigt har de kurser. Silversmidet är fullbokat 

och övriga grupper är i andra lokaler på Dalheimers hus. De hade yogan som 

hybridmöten, där hälften satt hemma. Det fungerade inte så bra, så nu har de fysisk yoga i 

Hultbergssalen och ett annat pass för de som vill ha yoga hemma. Måndagsgruppen 

fortsätter med sina träffar.  

Hjärnkraft har sina arrangemang med resor, boule och biovisning. De ska ha fysiskt 

årsmöte 24 februari.  

SRF – SRF har haft ett lyckat julbord i slutet av november. Det har varit medlemsmöte i 

slutet av november med 80 personer, vilket är fler än i vanliga fall. Nu är det 

medlemsmöte i slutet av februari, om det går att genomföra under nuvarande 

pandemiläge. Kursverksamheterna har påbörjats, men pausats. Det ska börja igen vecka 

6. Även arbetsgrupper har börjat träffas. Blir det för många på medlemsmötet kan de 

erbjuda personer att lyssna digitalt.  

30–31 mars ska SRF vara med på en manifestation i Stockholm, då några medlemmar har 

blivit nekade eller fått neddragen färdtjänst.  

Funktionsrätt – Ippsepp slutar, så det pågår rekrytering av ny kanslichef för 

Funktionsrätt. I februari träffar rekryteringsföretaget rekryteringsgruppen. Funktionsrätt 

har sökt pengar för att genomföra en valdebatt inför valet 2022. I avvaktan på ny 

kanslichef får styrelsen gå in och stötta medarbetarna. Det är osäkert när ny chef kan vara 

på plats.  
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§ 11 Tillgänglighet 

Synpunkt på tillgänglighet utanför Dalheimers hus  

Vid föregående möte lyftes en synpunkt som inkommit från en ledamot i 

Delaktighetsrådet. Det gäller tillgängligheten utanför entrén på Dalheimers hus, där 

cyklar parkerats så att framkomligheten hindras för personer med funktionsnedsättningar. 

Det saknas lämpliga platser att ställa cykeln på.  

 

Ett annat problem som lyftes vid föregående möte var att det är otydligt var man får röka 

och att askkoppen är för liten.  

 

Sekreterare för mötet fick i uppdrag att sammanställa inkomna synpunkter vid föregående 

möte. Sammanställningen ska därefter skickas till berörda förvaltningar. 

 

Ledamöterna är överens om att sammanställningen är i överensstämmelse med det som 

inkommit till rådet, så den skickas vidare efter mötets slut.   

§ 12 Delaktighetsråd 2022 
Nämnden beslutar om ledamöterna i mars. Därefter konstituerar sig styrelsen.  

Vakanserna är med på dagordningen i på Funktionsrätt möte i 2022-01-27. 

Valberedningen ska gå ut till medlemsföreningarna och fråga om de är intresserade. Den 

svårighet som saknas är hörsel.  

§ 13 Övriga frågor 
Om papper och print är en daglig verksamhet inom DV Centrum. De kan trycka upp 

medlemstidningar och brev till föreningar till självkostnadspris.   

§ 14 Mötet avslutas 
 

 

 

 

 


