Social resursförvaltning
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§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas

§ 2 presentation av ledamöterna
Ledamöterna presenterar sig.

§ 3 Val av justerare
Karin Hedén Hessling

§ 4 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Godkänner protokoll från december och januari månad.

§ 5 Fastställande av dagordningen
Lägger till ytterligare två punkter från Astma Allergi och en från SRF under övriga
frågor.

§ 6 Ersättare efter Kerstin Söderberg
Förslaget är att Ove Haugen från Hjärnkraft efterträder Kerstin Söderberg. Underlag
skickas till Monika Öhrn, som gör ett tjänsteutlåtande till social resursnämnd. Därefter
fattas beslut.

§ 7 Kundenkät hälsoveckan
Tittar tillsammans på kundenkäten från hälsoveckan, där vi har fått in 212 svar från
besökarna.
Restaurangen skulle kunna synas mer under hälsoveckan.
Vi blir lätt hemmablinda när vi presenterar programmet. Vi skulle kanske göra en
tydligare beskrivning av hur svåra de olika passen är?
Vi bör vara tydligare med att det var prova på och att alla träningsformer inte erbjuds
efter hälsoveckan.
En synpunkt har inkommit från en som var hundrädd, då det fanns en ledarhund i lokalen.
18 % av de som svarade på enkäten hade aldrig besökt Dalheimers hus tidigare.

§ 8 Utbud Dalheimers hus
Arbetsordning kultur, nöje, friskvård
I Delaktighetsrådets arbetsordning står det att vi ska ha en dialog kring kulturens
inriktning, prioritering och mål. För vem ska vi skapa programmet? Vad ska det
innehålla? När ska det vara? Hur ska det genomföras?
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Är det något vi saknar i kulturutbudet på Dalheimers hus? Delaktighetsrådets ledamöter
tar med sig frågan till de egna föreningarna.
För att föreningarnas medlemmar ska ha utbyte av evenemangen, så måste det vara
tillgängligt. Det måste finnas hörselslingor och de måste vara syntolkade m.m.
Eldorado har ett specifikt uppdrag att erbjuda kultur för sin målgrupp.
Förslag på evenemang kultur och nöje
Förslag från Astma Allergi. Barnfilm eller opera i en tillgänglig miljö.

Till hösten har vi bjudit in Dick Harrison, som ska föreläsa om fattigvård och
funktionshinderpolitik de senaste 400 åren. Förslagsvis kan vi börja med att bjuda in
föreningsmedlemmar och därefter öppna upp för allmänheten, då han är en populär
föreläsare.

§ 9 Mötesplats funktionshinder 27 mars 2020 klockan 13.40
Vi ska ha möte tisdag 3 mars klockan 14.30 för att planera vår föreläsning.

§ 10 Kommande renoveringar
§ 10 a Stängning av garaget – hur gick det?
De bygger även på Ärlegatan, vilket gör att det låter mycket på Björneborg.

Det är bra om föreningarna ska skickar med informationen om att garaget är stängt vid
sina inbjudningar.
Vi upplever att det finns en hög acceptans för att garaget måste vara stängt.
§ 10 b Aktuell information och planering inför stängningen
Lokalförvaltningen har stöttat upp med stämp i delar av huset för att stötta betongen. Man
vill säkra att det ligger still.

Det finns inget datum för att påbörja renoveringen. Lokalförvaltningen har påbörjat en
inventering av vad som i övrigt behöver göras under stängningen. Även bassängen måste
exempelvis renoveras. Lokalförvaltningens nämnd måste ta beslut om kostnaderna.
När det är beslutat vad som ska renoveras, så måste man även matcha med
evakueringslokaler för verksamheten.
Lundbybadet stänger till hösten. Även Valhallabadet stänger. Många bassänger i Sverige
är byggda i slutet av 60-talet, så det är stort behov av renoveringar av simhallarna.
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§ 11 Fördelning av lediga kontor till
funktionsrättsorganisationer
Hörselskadades förening står först i kö till en ledig lokal i U1. Nummer 2 i kö är
Synskadades riksförbund SRF. SRF har samtidigt meddelat önskemål om att flytta från
Dalheimers hus och DHR önskemål om att flytta in i Dalheimers hus från Björneborg.
Lokalförvaltningen har uppdrag att tillhandahålla lokaler för stadens verksamhet.
Dalheimers hus hyr av lokalförvaltningen. Inom huset har vi uppdraget att erbjuda kontor
för föreningarna. Dalheimers hus har inget uppdrag eller skyldighet att erbjuda alla
föreningar lokaler och vi kan inte hjälpa till att hitta lokaler utanför Dalheimers hus.
Har man en lokal, så får man en ersättningslokal.
Hur ska vi tänka vad gäller uthyrning av föreningslokaler i framtiden?
Ska vi i större utsträckning erbjuda möjligheten till projektuthyrning på kortare perioder?
Ska vi även ha andra former av uthyrning exempelvis att flera föreningar delar på ett
kontor? Redan idag delar några föreningar på kanslist.
Flera föreningar delar på kanslist. Kanske även dela kontor?
Kanske vi kan ha ett kontor man kan hyra en dag, kanske för möte eller kontorsplats?

§ 12 Tillgänglighet - framtidsplan
§ 12 a Broschyrställ – hur blev det?
DHR har inte fått någon återkoppling från Unga rörelsehindrade om vad de tycker om det
nya broschyrstället.

Det finns även föreningsbroschyrer vid en av pelarna i foajén, men ibland är den inte så
tillgänglig, då det står fåtöljer där.
§ 12 b Tillgänglighet övrigt
Vi är bra på tillgänglighet och vi åtgärdar när det finns problem. Vaktmästeriet har blivit
bättre på att reflektera över tankarna om tillgänglighet.

Restaurangen är väldigt serviceinriktad.
Fortfarande ett glapp mellan bokningen och utföraren.
Staden håller på med upphandling av ett system för bokning av föreningslokaler. Vi har
framfört våra behov inför upphandlingen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har
upphandlat några system som kommunerna kan använda sig av.
Gymmet från SRF
Det finns ingen punktskrift på vikterna i gymmet.
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Askkopp
Någon har ställt en askkopp vid entrén till Björneborg. Dennis bar den till rökbänken.
Därefter bars den bort.
I Malmö har de infört rökzoner, men Göteborg har inte tänkt införa det. Orsaken är att de
tycker att det uppmuntrar till att rökning.

§ 13 Aktuellt Dalheimers hus och Göteborgs stad
Dalheimers hus

•
•
•
•

Skyttelokalen är stängd och kommer att fungera som förråd.
Vävkammaren är uppsagd till sommaren.
Tennverkstan hyrs ut vid ett tillfälle i veckan.
Vi betalar garaget fastän det inte går att använda.

Göteborgs stad
Det som kommer att prägla oss det kommande året är omorganisationen. För
funktionshinderförvaltningen blir Camilla Blomqvist direktör. Hon är nu direktör för
Norra Hisingen.
Äldreomsorgens nya direktör blir Babbs Edberg från SDF centrum.
Det finns ännu inget formellt beslut om vi ska ha en Individ och familjeomsorg eller om
det ska skapas fyra IFO-förvaltningar. För individ och familjeomsorg centrum har
Michael Ivarsson fått uppdraget att starta förberedelsearbetet. För sydvästra Göteborg har
Christina Eide fått uppdraget och för Nordost är det Gitte Caous som blir direktör.
En av anledningarna till att det kanske blir fyra förvaltningar inom IFO är att utskotten får
många ärenden som måste beslutas.
Social resursförvaltning får en tillförordnad direktör från 1 mars, då Mikael Ivarsson går
till IFO centrum.
Alla chefsled under direktören – chefer för chefer – kommer att förändras i den nya
organisationer. Gruppcheferna i social resursförvaltning går i befintlig organisation in i
den nya organisationen. Övriga chefer får söka om sina tjänster inom staden.
Det verkar som att Dalheimers hus i sin helhet går in i funktionshinderförvaltningen.
HR och ekonomi har gått ner i bemanning. Några håller på att planera inför
omorganisationen.
Vi vet ännu inte var föreningsbidragen ska ligga organisatoriskt.
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§ 14 Övriga frågor
Rutinfråga specialkost
Astma Allergi har önskemål om att specialkosten ska vara separerade från övrig kost på
grund av risk för kontaminering. De vill helst ha kosten namnad.
Vi har fört fram önskemål att namna specialkosten, men det finns svårigheter utifrån
GDPR.
Det har varit svårt att få personalen i restaurangen att namna specialkosten, men det
fungerar bättre nu.
Det bästa är om den som har problem med att kosten inte är namnad lämnar in en
synpunkt till Dalheimers hus. Då kan vi ge besked om vad vi kan leverera.
En lösning skulle kunna vara initialer på specialkosten utifrån GDPR?

§ 15 Mötet avslutas
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