Social resursförvaltning
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§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas

§ 2 Ledamöterna presenterar sig
§ 3 Val av justerare
Karin Hedén Hessling

§ 4 Genomgång av föregående
mötesprotokoll
Läggs till handlingarna

§ 5 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs

§ 6 Nuläge - omorganisationen
Just nu inom Förvaltningen för funktionsstöd är de flesta verksamhetschefer och
enhetschefer är på plats. Nu håller de på att fördela uppdragen som verksamhetskontroller
och verksamhetsutvecklare. Det är många detaljfrågor som förvaltningen måste besluta
om under våren.
Runt Dalheimers hus så är ett möte inplanerat i början av januari för att se över
fördelningen mellan ÄVO och funktionsstöd, så den blir tydlig. Det är mycket som ska
stättas på plats och det tar tid.
Rose-Marie har fått ett underlag vad gäller renoveringen. Det ska tas upp i nämnden där
det sedan ska beslutas om att inleda en förstudie.
Dalheimers hus kommer att vara Rose-Maries fokus i starten. Hon har ett 20-tal
verksamheter i centrumregionen, men hon kommer att vara mycket på Dalheimers hus.
Rosemarie har fått ett första utkast med förslag om renovering, som Monika tagit fram.
Det är en sammanställning utifrån dialog vi haft i Delaktighetsrådet om med
personalgrupperna på Dalheimers hus. Förslaget är inte så detaljerat så att det är
slutgiltigt, utan det är inom förstudien som man går på djupet i vad som ska göras.
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§ 7 Nulägesinformation renovering
4 januari konstituerar de nya nämnderna, så då kommer inga andra ärenden upp för
beslut. Därefter blir det ett nytt möte 21 januari, men det som ska upp på det mötet måste
vara klart innan jul. Vi måste även veta att vi har förvaltningsdirektören med oss i
förslaget.
Maria Orre kommer du att finnas med i renoveringsfrågan, då hon blir enhetschef för
utvecklingsledare fastighet. Förslaget vi tagit fram är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Korttidsboendet erbjuds nya lokaler permanent då nuvarande lokaler inte
motsvarar verksamhetens behov.
Plan 6–8 byggs om till kontor- och möteslokaler.
Aktivitetcenters lokaler på plan 5 byggs om för att möjliggöra ett effektivare
nyttjande av ytan.
Plan 4 byggs om utifrån önskemål från Eldorado. Garaget renoveras till
ursprungligt skick.
Garaget på plan 3 renoveras inte utan byggs om till cykelparkering, soprum,
återvinning och förråd. Kontorsrummen byggs om till konferensrum.
Förrådet på plan 2 utvidgas så att friskvården kan nyttja ytan för en enklare
spaavdelning. Återvinning- och soprum flyttas till plan 3, så att ytan kan
användas för leveranser.
Föreningarna på Björneborg flyttar in i korttidsboendets lokaler.
Även funktionrätt och Unga rörelsehindrade flyttar in i korttidsboendets
lokaler.

Det vi kommer att gå upp med är en begäran om förstudie. Det är för att vi ska få fram
vad renoveringen kommer att kosta och vilka verksamheter som berörs.

§ 8 Nuläge - Covid-19
Dalheimers hus
Förra onsdagen släppte vi karantänen på korttidsboende, då vi inte längre har någon
smittspridning i verksamheten. Våra boende får återigen äta nere i restaurangen. Då
smittan finns i samhället dyker det fortfarande upp enstaka fall, men då får den smittade
gå hem och vi påbörjar vi en smittspårning utifrån den personen.

I Göteborg är det illa just nu, men här har situationen förbättrats.
Vi har förstärkt med visir bland personalen även när de går ner i restaurangen och i
personalutrymmen. Även frisk personal ska ha på sig visir
Övrig personal i huset har inte visir. Vi är inte ett vårdboende på det sättet, men det kan
komma att ändras.
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Restaurangen är en mellanyta där både korttidsboendet och andra vistas. I foajén är det
mest andra som vistas.
Det finns symtom bland brukarna, där det kan vara svårt att bedöma om det är en del av
den allmänna sjukdomsbilden eller kan tänkas vara symtom på Covid 19. Vi har
fortfarande besöksstopp, fastän vi inte omfattas av äldreomsorgens besöksförbud.
Vi har en oro runt bemanningen om vi får ett nytt utbrott. Personalsituationen är
ansträngd både på sjukhus och korttidsboendet.
Det är inte timvikarier som orsakat smittspridningen på korttidsboendet. Vi har delat upp
timvikarier, så att de inte går mellan enheterna. Vi har månadsanställt vikarier, så de fått
en garanti för anställning. Politiken tog ett beslut om att vi skulle 6-månadersanställa
personal. Vi har även använt personal från Aktivitetcenter. Efter sin tjänstgöring på
korttidsboendet har de fått gå hem och invänta negativt provsvar på Covid-test.
Vi vet inte hur läget är med vaccinering just nu.
Föreningarna
Hjärnpunkten kommer till en början inte att ha fysiska möten nästa termin. De kommer
att ha digitala möten och aktiviteter om det är möjligt. De har haft en dialog med
konferensbokningen om möjligheten att återgå till fysiska möten. Aktivitetcenter är
utesluten under våren, men vävstugan är tillgänglig.

Det blir säkert en stegvis öppning av verksamheterna precis som det blivit en stegvis
nedstängning.
Astma allergi planerar inga fysiska möten under våren. Hela världen kan se våra digitala
möten vilket ger ett annat perspektiv. Föreningen vill nu snarare bli bättre på den nya
tekniken.
SRF stänger nu inför julen och öppnar igen 11 januari.

§ 9 Tillgänglighet
Vi har ännu inte tagit kontakt med Joakim Vallentin för att uppdatera
tillgänglighetsdatabasen. Vi avvaktar tills smittspridningen minskar.

§ 10 Mötestider våren 2021
Rose-Marie ska försöka vara med på alla Delaktighetsrådets tider under våren 2021. Vi
har möte sista torsdagen i månaden och förmötet en och en halv vecka innan. Det finns
inga invändningar mot förslaget på mötestiderna.
Förmötena kan flyttas vid behov. Det är bara Linda, Kjell, Monika och Rosemarie som är
med på dem. Alla de dagar det är delaktighetsråd, så är det även möte på Funktionsrätt.
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I arbetsordningen står det att enhetschef är ledamot. I förslag på ny arbetsordning är det
verksamhetschef istället.

§ 11 Övriga frågor
Föreningarnas konferenser
Astma Allergi skulle i år haft en stor konferens, men allt fick ställas in. Nu gör man en
omstart med en digital konferens i mars. Det kommer att vara en bild på en stor
konferensanläggning med mässutrymmen på det digitala mötet. Där går deltagarna in i
chattrum och har dialog med de som sitter där. Det går även att gå runt i mässutrymmet
och besöka föreläsningar. Hela konferensen blir som ett dataspel. Utvecklingen går
framåt.

Konferensen riktar sig till de med astma allergi, vården och tjänstemän.
SRF skulle ha haft en kongress i oktober 2020, men nu är det planerat till juni 2021.
Reumatikerna har haft sitt sista möte för terminen. Alla utom ett har varit digitalt och det
har fungerat bra. De behöver öka tillgängligheten och det behövs mer utbildning om de
digitala verktygen. De har bildat en grupp på riksplanet för att byta erfarenheter med
varandra. Nätet gör att avstånden blir mindre. Det man då behöver tänka på att ha bra
kontroll på länkarna, så de inte sprids till obehöriga.
Brukarinflytande i den nya förvaltningen
Maria kommer att sakna delaktighetsrådet som hon har lärt sig mycket av. Hon hoppas
det får fortsätta i en god form framåt. Hon kommer att interagera med Dalheimers hus
och delaktighetsrådet även framöver. Det är bra att Rose-Marie tar över för det är en
funktionell gruppering som har betydelse.

Än så länge finns inte något brukarråd i den nya förvaltningen. Det är bara
delaktighetsrådet som finns kvar i omorganisationen. Hur det ska vara i övriga nämnder
är ännu oklart.
Info om kameran i Älvsborg.
Med stöd av medel från Dalheimers donationsfond har vi köpt in en fast webbkamera till
konferensrum Älvsborg, som mötesanordnare kan använda.
OM DHR västs hyresavtal
DHR Göteborg har inte längre behov av hela sin yta i Björneborg så från och med
sommaren 2021 kommer DHR väst att hyra ett av kontorsrummen.

§ 12 Mötet avslutas

Göteborgs Stad Social resursförvaltning, protokoll

5 (5)

