
 

 

 

Förvaltningen för funktionsstöd 

 
  

Protokoll (nr 9) 

Sammanträdesdatum: 2022-11-24 

Göteborgs Stad, förvaltningen för funktionsstöd, protokoll 1 (5) 

  

   

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)  

Ansa Tammerland, Reumatikerdistriktet Göteborg  

Dennis Bokedal, Astma Allergi  

Ove Haugen, Hjärnkraft  

Håkan Hägg – Adjungerad ledamot - frånvarande 

Kenneth Dämbäck – Adjungerad ledamot  

Elisabeth Orrö, Dalheimers hus  

Övriga närvarande 

Sekreterare 

Gustav Jagner - anhörigstödjare 

 

 

 

Underskrifter 

 

 

 

Sekreterare 

Monika Öhrn 

  

 

Ordförande 

Kjell Emanuelsson 

  

Justerande 

Ove Haugen 
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§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnas  

§ 2 Ledamöterna presenterar sig 
Vi presenterar oss 

§ 3 Val av justerare 
Ove Haugen 

§ 4 Genomgång av föregående 
mötesprotokoll 
Bordläggs 

§ 5 Fastställande av dagordningen 
Tillägg om priser för ledsagare i friskvården 

 

§ 6 Nulägesinformation renovering 
Det har nu tagits beslut i nämnden för funktionsstöd att renoveringen ska genomföras. 

Det finns ännu ingen justering i planen att evakueringen ska göras vid halvårsskiftet, men 

det är inte sannolikt att allt blir färdigt innan sommaren. Korttidsboendet har ännu inte 

hittat någon permanent ersättningslokal och evakueringslokalen för Dalheimers hus måste 

iordningsställas. Dessutom måste entreprenörer upphandlas.  

 

Det är i dagsläget svårt att räkna fram vad hyran blir för föreningar och andra 

verksamheter i Dalheimers hus. 

§ 7 Anhörigstöd presenterar sin verksamhet 
Gustav Jagner berättar om anhörigstödet, som nu fått lokaler i Dalheimers hus. Sedan 

2009 är det lagstyrt att kommuner ska erbjuda stöd till anhöriga.  

Göteborgs kommun har organiserats om och sammanlagt finns 13 anhörigstödjare varav 

sju sitter i Dalheimers hus och övriga sitter ute i stadsområdena. Anhörigstödjare i 

Dalheimers hus tillhör förvaltningen för funktionsstöd och de stöttar anhöriga till 

personer under 65 år.  
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Anhörigstödjarna möter anhöriga som vill ha någon att prata med. Det kan handla om 

psykisk ohälsa, fysisk funktionsnedsättning, missbruk eller andra diagnoser. Anhöriga 

löper stor risk att själva drabbas av psykisk ohälsa under anhörigskapet, så det är viktigt 

att informera om att anhörigstödet finns. Anhörigstöd är kostnadsfritt och man behöver 

inte få bistånd för att få hjälp.  

Anhöriga är inte enbart partner och familj utan det kan även vara nära vän, granne eller 

arbetskamrat. Om man själv definierar sig som anhörig, så har man rätt att söka stöd. 

Samtal är en viktig del i arbetet. De har inget maxantal hur många samtal de erbjuder utan 

det är upp till den enskilde som behöver stöd. Anhörigstödjarna har sekretess och för inte 

vidare information om den anhörige inte ber om det. Anhörigstödet är frivilligt.  

Anhörigstödet anordnar samtalsgrupper för anhöriga. Många anhöriga upplever att de är 

ensamma i sin situation. Syftet med samtalsgrupperna är att de får träffa andra i samma 

situation.  

Anhörigstödet anordnar även utbildningsdagar och ”må bra” aktiviteter.  

Man får kontakt med anhörigstödet genom en servicetelefon med numret 3655030. De 

svarar måndag-fredag 8–16 och det finns telefonsvarare där man kan lämna ett 

meddelande så ringer de upp.  

Anhörigstödet kan lotsa vidare till psykolog eller annat. Vad gäller missbruk, så finns 

även annat professionellt stöd att få. Vad gäller personer under 18 år, så faller ansvaret på 

VGregionen.  

Anhörigstödet har ett vår- och höstprogram där det framgår vilka grupper som finns och 

vad man kan anmäla sig till. Programmet finns i stadens kalendarium. Grupperna kan 

exempelvis handla om hur anhörigskapet är, partner, syskon, förälder, men det kan även 

vara fokus på vilken problematik den närstående har, exempelvis psykisk ohälsa. För att 

nå ut till nyanlända finns information på flera språk. De anlitar tolk om det behövs.  

Anhörigstödet hjälper oftast inte till med exempelvis överklagande, utan hänvisar till 

Funktionsrätt Individstöd eller Lasse Brukarstödcenter.  

Lagmässigt är det ingen skillnad på över eller under 65 år, men för äldre finns ju andra 

förutsättningar att få stöd, så hjälpbehovet kan se olika ut. Den största gruppen de stöttar 

just nu är mammor till personer som har psykisk ohälsa. Den gruppen ökar hela tiden. Det 

finns en anhörigförening i Göteborg, som har en mansgrupp, men det svårare att nå män.  

Gustav är socialpedagog och terapeut och kollegorna har liknande utbildningsbakgrund. 

Man måste ha en grund i att förstå hur socialt arbete ska fungera.  

Delaktighetsrådet föreslår att anhörigstödjarna skulle söka upp andra organisationer typ 

föreningar för att informera.  
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§ 8 Tillgänglighet 

Återkoppling synpunkt på tillgänglighet utanför Dalheimers hus 

Cyklister vill låsa fast cykeln i ramen, vilket inte är möjligt med det nya cykelstället. Det 

innebär att vissa även fortsättningsvis väljer att ställa cyklarna vid stolpar. Synpunkter 

som inkommit på cykelstället är att det är placerat i lutning, så cyklarna rullar i väg om 

man inte sätter fast dem i cykelstället.  

Återkoppling tillgänglighet entré Björneborg 

Problemet är ej fixat, så vi ska skicka in synpunkt igen.  

Teckentolk 

Dalheimers hus har fått extra donationsmedel för att anlita tecken- eller syntolk. Att vi har 

dessa medel har inte inneburit att vi nått ut till målgruppen, då de inte söker information i 

de kanaler vi använder. För att framöver nå ut med information ska vi ta hjälp av 

teckenspråksforum.  

Övrig tillgänglighet  

§ 9 Dalheimers hus program 
14.50-15.10 

Evenemang våren 2023  

De förslag på evenemang som lyftes vid föregående möte är nu inbokat för första 

kvartalet 2023. Anna Heikkinen, om cancer och musikens betydelse i läkeprocessen, 

teater Tofta – aldrig Mozart, sopplunch mamma är lik sin mamma, Aino Trosell om 

varvets historia och hennes bok varvslammer.  

Utvärdering senaste kulturevenemangen 

Det har skickats ut enkät för utvärdering av kulturevenemangen. Delaktighetsrådet har 

fått ta del av resultatet.  

17 november 

Vi ska skicka ut enkät för utvärdering av dagen om rättigheternas historia. Efter att ha 

gått igenom förslag på frågor lägger vi till och tar bort vissa punkter.  

Förslag från delaktighetsrådet 

 

§ 10 Öppettider under jul och nyår 
Öppettider för jul och nyår annonseras på hemsidan.  
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§ 11 Mötestider våren 2023 
Godkänner förslag på mötestider för våren 2023 

§ 12 Händer i våra verksamheter 

Händer i föreningarna 

Medlemstapp i DHR. 15 december kommer de att bjuda medlemmarna på julsmörgås.  

Funktionsrätt har nyligen haft en kansliträff. De ska satsa på öppet hus och ha ett program 

framöver.  

Astma Allergi Regionen har arrangerat besök på Liseberg och de ska på julmarknad på 

lördag.  

Hjärnkraft har ett samarbete med anhörigstödet. De har börjat med vårprogrammet. De 

har rott iland konferensen leva hela livet och deltagarna var nöjda.  

SRF har flyttat till Masthuggsterrassen och de har kommit i gång. Medlemsdelen funkar 

också inom kort. I morgon har de julbord.  

RiG – Året börjar gå mot sitt slut. De har haft medlemsmöte och informerat om 

hjälpmedel. Det är lussefika på Dalheimers hus 8 december. I styrelsen finns nya 

personer. De har 1600 medlemmar, men de har tappat en del. I januari kör det i gång med 

kurser, cirklar med mera.  

§ 13 Övriga frågor 

Ledsagare i friskvården 

Bordläggs till nästa möte.  

Nominering av nya ledamöter 

Skickar över tidigare protokoll till Funktionsrätt, där det framgår vilka ledamöter som ska 

väljas om och vilka som redan är förordnade.  

§ 14 Mötet avslutas 
 

 

 

 

 


