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Arbetsordning 

 

 

Arbetsordning för Dalheimers hus 

Delaktighetsråd 

1. Syfte 
Dalheimers hus Delaktighetsråd är Dalheimers hus samrådsorgan med 

intresseorganisationer inom funktionshinderområdet.  Syftet är samverkan 

och dialog för att skapa en verksamhet på Dalheimers hus utifrån behov och 

önskemål från besökare med olika former av funktionsnedsättning.   

Delaktighetsrådet har endast en rådgivande funktion.  

 

2. Målgrupp 

Dalheimers hus Delaktighetsråds målgrupp är personer med 

funktionsnedsättning bosatta i Göteborg.  

3. Arbetsuppgifter 

a. Samverkan och samråd 
- Dalheimers hus och Delaktighetsrådet samverkar för att öka och 

bibehålla Dalheimers hus fysiska och kommunikativa 

tillgänglighet. 

- Delaktighetsrådets ledamöter bidrar utifrån sina särskilda 

kunskaper i utvecklingsarbetet i huset.   

- Dalheimers hus och Delaktighetsrådet samverkar vid 

arrangemang av evenemang i huset för att skapa ett utbud som 

motsvarar målgruppens önskemål.  

- Dalheimers hus och Delaktighetsrådet samverkar för att nå ut 

med information. 
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b. Dialog 
Dalheimers hus har en dialog med Delaktighetsrådet vad gäller: 

- Husets öppettider 

- Inriktning och öppettider i restaurangen 

- Aktiviteter, öppettider och priser i bad, gym, massage och 

solrum 

- Lokalernas användning 

- Långtidsuthyrning av lokaler 

- Garaget   

c. Rådgivning 
Dalheimers hus kan inhämta råd i frågor gällande korttidsboendet 

och Aktivitetcenter utifrån Delaktighetsrådets kompetens inom 

funktionshinderområdet.  

d. Information 
Dalheimers hus håller Delaktighetsrådet informerade om 

verksamheten i huset exempelvis korttidsboendet, Aktivitetcenter, 

restaurangen, lokaler och säkerhet, kulturaktiviteterna, friskvården, 

donationsfonden, personal, samverkansprojekt, utvecklingsfrågor 

och inkomna synpunkter.  

Delaktighetsrådet informeras om det ekonomiska läget för 

Dalheimers hus.   

 

4. Sammansättning 

- Förvaltningen för funktionsstöd utser ledamöter till Dalheimers 

hus delaktighetsråd.  

- Antalet ledamöter från funktionsrättsorganisationerna som utses 

är 10 ordinarie ledamöter och inga ersättare.  Rådet ska 

eftersträva en representation utifrån de fem svårigheterna syn, 

rörelse, hörsel, att inte tåla ämnen och svårigheter att bearbeta, 

tolka och/eller förmedla information. Vid tillsättning av 

ledamöterna ska mångfaldsperspektivet beaktas.  

- Funktionsrätt Göteborg nominerar ledamöter till 

delaktighetsrådet. Funktionsrätt Göteborg ansvarar för att 

administrera nomineringar från föreningar som inte är 

medlemmar i Funktionsrätt Göteborg. 

http://www.goteborg.se/dalheimershus
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- Verksamhetschef i Funktionsstöd DV Centrum ska vara 

representerad i Dalheimers hus delaktighetsråd som tjänsteman. 

Delaktighetsrådet bjuder in verksamhetens enhetschefer och 

andra tjänstemän utifrån behov.  

- Dalheimers hus tillhandahåller sekreterare. 

 

5. Organisation och arbetsformer 

- Årligen väljs hälften av ledamöterna med en mandatperiod om 

två år, för att skapa kontinuitet.  

- Delaktighetsrådet utser ordförande och vice ordförande. 

- Delaktighetsrådet sammanträder 9 gånger per år. Senast en vecka 

innan sammanträdesdatum hålls ett förmöte med ordförande, 

vice ordförande, verksamhetschef och sekreterare.  Anmälan av 

frågor görs till representant i förmötet.  

- Sekreterare kallar till möte senast en vecka innan sammanträdet.  

- Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av ordförande och 

ytterligare en ledamot.  

- Protokollet är offentligt och ska finnas tillgängligt på Dalheimers 

hus webbplats. 

- Frånvaro meddelas till Delaktighetsrådets sekreterare.  

- För att öka tillgängligheten kan ledamot ges möjlighet att närvara 

via telefon- eller webbmöte.  
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