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Tid: 13:30–15:30 

Plats: Dalheimers hus 

Paragrafer: §1–14 

Kallade 

Ledamöter 

Kjell Emanuelsson, Synskadades riksförbund (SRF) 

Karin Hedén Hessling, Synskadades riksförbund (SRF) 

Linda Karlsson, Delaktighet, handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR) 

Kerstin Arohlén, Autism Asperger 

Ansa Tammerland, Reumatikerdistriktet Göteborg 

Dennis Bokedal, Astma Allergi 

Ove Haugen, Hjärnkraft 

Rose-Marie Karlsson, Dalheimers hus 

Övriga närvarande 

Monika Öhrn, Sekreterare 

 

 

Underskrifter 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Monika Öhrn 

  

 

Ordförande 

Kjell Emanuelsson 

  

Justerande 

Ove Haugen 

  



 

 

 

Förvaltningen för funktionsstöd 

 
  

Protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2022-02-24 

Göteborgs Stad, förvaltningen för funktionsstöd  2 (5) 

   

   

 

§ 1 Mötets öppnande  
Mötet öppnas   

§ 2 Ledamöterna presenterar sig 
Ledamöterna presenterar sig. 

§ 3 Val av justerare 
Owe Haugen 

§ 4 Genomgång av föregående 
mötesprotokoll 
Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll. 

Under pandemin har protokollen justerats via godkännande med e-post, men hur ska vi 

göra framöver?  

§ 5 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs.  

§ 6 Nulägesinformation renovering 
Dalheimers hus har tittat på hotell kusten, där verksamheten skulle kunna hållas samman 

när huset renoveras. Både föreningar och övrig verksamhet får plats. Det som inte kan 

erbjudas är bassäng. Det kan bli aktuellt tidigare vid årsskiftet 23/24. Det finns goda 

förutsättningar att stanna utanför med färdtjänst. Det är nära kollektivtrafik, men vi ska 

även kolla upp flexlinjen. Det är viktigt med ledstråk och pling på hållplatserna vid huset.  

Förstudien pågår. Monika tar kontakt med de olika parter som behöver vara involverade. 

Det finns fortsatt möjlighet att ändra detaljer exempelvis var en vägg ska vara. Det 

viktigaste nu är grovskissen på var vatten, avlopp och liknande måste finnas.  

Vad gäller korttidsboendet är Monika involverad, men det är svårt att hitta lämpliga 

lokaler.  

Vi vill erbjuda föreningar lokaler i U1, plan 5 och plan 6. Det kan bli omflyttningar, men 

det är inte möjligt att erbjuda alla föreningar kontor högre upp i huset. Vi har fört fram att 

ventilationen i U1 måste förbättras efter renoveringen.  
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§ 7 Nulägesinformation covid 
Förvaltningen för funktionsstöd har tagit bort restriktionerna, men vi är vaksamma och 

använder oss av sourcekontroll i nära vårdarbete. Vi tänker på att hålla avstånd när vi kan. 

Det känns bra att huset har öppnat, men vi har fortfarande glest mellan borden i 

restaurangen.  

§ 8 Program våren och hösten 2022 

Evenemang våren och hösten 2022 

Nytillkomna evenemang för våren är allsång med kören vassego-å-sitt. Det ska även vara 

musikquiz med två musiker som kallar sig Urskog - entertainment.  

Till hösten planerar vi eventuellt att ha ett jubileum då det är 100 år sedan Fritz 

Dalheimer dog och donationsfonden skapades. Övrigt som är värt att ha jubileum för är 

att det är: 

• 50 år sedan spaden sattes i jorden och Dalheimers husbörjade byggas 

• Eldorado resurs 30 år 

• Klippans hunddagis 30 år  

• Klippan Bak och fram 25 år 

• Klippan handpapper 20 år  

Klippans hunddagis startades upp som en verksamhet inom ramen för Dalheimers hus.  

Förslag för jubileet är att bjuda in Dick Harrison, så han kan föreläsa om 

funktionshinderpolitik och fattigvård de senaste 400 åren.  

Monika höll ett föredrag om Dalheimers hus historia på ett möte med funktionsrätt. Det 

var mycket uppskattat. Kjell Emanuelsson föreslår att den föreläsningen kan hållas i ett 

publikt sammanhang.  

Hälsovecka 

Hälsoveckan genomförs vecka 34 med samma programpunkter 

Förslag från delaktighetsrådet 

Hjärnkraft brukar ha en ”Att leva hela livet”- konferens, men det har inte blivit av på 

grund av Covid. Nu har de bokat in två datum i november för konferens. Temat ska vara 

anhörigproblematik. Owe kommer att vara projektledare. Förslagsvis skulle det kunna ske 

i samarbete med anhörigstöd under 65, som finns i Rose-Maries verksamheter. 
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§ 9 Förslag på ansökan om donationsmedel 
Delaktighetsrådets ledamöter föreslår att vi ansöker om: 

• Skärmar och kamera till Björneborg.  

• Kamera till Dalheimerssalen, då hybridmöten blir vanligare.  

• Uppmärkta vikter till gymmet. 

• Kulturevenemang, hälsovecka, jubileum 100, 50, 30, 25 och 20 år.  

Kanske en hint i Funktionsrätts nyhetsbrev om möjligheten att föreslå saker att ansöka 

om.  

Förslag på ansökningar lyfts även under nästa möte.  

§ 10 Tillgänglighet 

Återkoppling synpunkt på tillgänglighet utanför Dalheimers hus  

Vi har inte fått ett enda svar från de förvaltningar vi skickade synpunkterna till.  

Om vi inte fått svar till nästa möte bör vi skicka en påminnelse och efterlysa ett svar.  

§ 11 Delaktighetsråd 2022 
Valberedningen har varit sjuka, så allt är försenat. Inför årsmötet vill de få nomineringar 

till delaktighetsrådet. Det finns även vakanser i rådet för staden och färdtjänsten.  

Det har inkommit en nominering till valberedningen via e-post. Det som nu saknas är 

hörsel. Det är föreningen som ska nominera.  

§ 12 Händer i föreningarna 
Hjärnkraft – inget nytt från förra mötet. Även om restriktionerna släppt, så är många 

sjuka. Det ska vara biokvällar och boule under våren. Ikväll är det årsstämma.  

RiG – har haft ett medlemsmöte i Dalheimerssalen. Kjell Ring från varvshistoriska 

föreningen föreläste och det var uppskattat. Nästan alla aktiviteter är i gång. Frigörande 

dans, livet som sjuk och annat. Även fondsökarkurs, där man lär sig söka medel till 

rehabilitering. Bassängträningen startar vecka 12. 19 maj vill de åka till Bohuslän 

museum.  

Astma-Allergi – ska ha fysiskt årsmöte 8 mars i Karl Johan. De har legat lågt under 

våren med att planera. De har skickat ut enkät till medlemmarna om vilka aktiviteter de 

önskar.  
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DHR  - samma typ av aktiviteter som i höstas med hybrid- och digitala möten. De har 

haft möte om öppna Göteborg, där hälften deltog via zoom. De vill ha fysiskt årsmöte, 

men vet inte om det endast ska vara fysiskt eller ett hybrid. De planerar allt eftersom.  

SRF - Det ska vara nomineringsmöte på måndag. Årsmötet är i april. Kursverksamheten 

har kört i gång, så det är kurser och teatrar.  

§ 13 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

§ 14 Mötet avslutas 
 

 

 

 

 

 


