Social resursförvaltning

protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2020-09-24
Tid: 13:30–15:30
Plats: Karl Johan, Dalheimers hus
Paragrafer: §1-11

Kallade
Ledamöter

Kjell Emanuelsson, Synskadades riksförbund (SRF)
Karin Hedén Hessling, Synskadades riksförbund (SRF)
Linda Karlsson, Delaktighet, handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR)
Robert Kindberg, Delaktighet, handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR)
Ippsepp Meyer, Funktionsrätt
Kerstin Arohlén, Autism Asperger
Ansa Tammerland, Reumatikerdistriktet Göteborg
Dennis Bokedal, Astma Allergi
Ove Haugen, Hjärnkraft
Maria Orre, Enhetschef Dalheimers hus
Övriga närvarande

Ingela Johansson Verksamhetschef
Monika Öhrn, Sekreterare
Frånvarande

Karin Hedén Hessling
Linda Karlsson

Underskrifter
Sekreterare
Monika Öhrn

Ordförande
Kjell Emanuelsson

Justerande
Kerstin Arohlén
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§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas och Kjell hälsar alla välkomna.

§ 2 Ledamöterna presenterar sig
På plats i huset: Owe Haugen, Robert Kindbert, Dennis Bokedal, Ippsepp Meyer, Ingela
Johansson, Maria Orre, Monika Öhrn,
På Teams: Kerstin Ahrolen, Ansa Tammerland, Kjell Emanuelsson

§ 3 Val av justerare
Kerstin Arohlen.

§ 4 Genomgång av föregående
mötesprotokoll
Godkänns

§ 5 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs

§ 6 Verksamhetschef Ingela Johansson,
funktionsstöd. Dialog om omorganisation och
framtid.
Ingela Johansson är avdelningschef för Daglig verksamhet och stöd i stadens nya
funktionsstödförvaltning från 1 januari 2021.
I den nya organisationen kommer Dalheimers hus att hamna under Daglig verksamhet
och stöd. Totalt kommer det att finnas tre avdelningar, Daglig verksamhet och stöd,
Bostad med särskild service och Myndighet och socialpsykiatri.
Inom daglig verksamhet och stöd finns sex verksamhetsområden. Dalheimers hus
kommer att placeras under verksamheten ”Daglig verksamhet Centrum”.
Verksamhetschefen för Daglig verksamhet Centrum kommer att leda sex enhetschefer
med ansvar främst för dagliga verksamheter i centrumregionen.
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Förslag till Reglementen i de nya förvaltningarna har lagts fram, men det bordlades
eftersom partierna vill ha ett förtydligande hur samverkan med funktionsrättsrörelsen ska
se ut.
Målsättningen med omorganisationen är att främja en mer likvärdig och effektiv välfärd.
Dalheimers hus organisation kommer att förändras.
•
•
•
•
•

•

Måltid, vaktmästeri och lokalvård kommer att placeras i en större
serviceverksamhet inom Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.
Dalheimers hus korttidsboende hamnar inom korttidsverksamheten.
De båda daglig verksamheterna på Dalheimers hus kommer att ligga under en
verksamhetschef för dagliga verksamheter i centrumregionen.
Receptionen och konferensbokningar läggs inom funktionsstödsförvaltningen.
Hyresgästerna i huset har stöd av vaktmästeri och städ, vilket innebär att de
delvis för stöd från en annan förvaltning, men huvudansvaret ligger inom
funktionsstödsförvaltningen.
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen kommer att ansvara för kommunala
insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen med rehab och sjuksköterskor.

De flesta verksamheter som möter brukare går orörda genom omorganisationen.
Vi skickar ut information om det som är samverkat och klart med mötesprotokollet.
Organisationen spikas 11 november.
Fråga 1 - Avstånd mellan beslutsfattare och verksamhet
Delaktighetsrådet känner en oro för att avståndet mellan beslutsfattare och verksamheten
kommer att bli längre om de inte sitter i huset utan någon annanstans. Det finns en risk
för att funktionshindertänket med tillgänglighet inte blir lika prioriterat. Nu finns allt i
huset och det finns alltid ett funktionshindertänk från början. Det är viktigt att det alltid är
anpassat som om någon hade en funktionsnedsättning, inte hör, ser eller har en fysisk
funktionsnedsättning. Det ska inte vara skillnad på om huset hyr ut till tjänstemän eller
föreningar.

Vi har haft högre krav i huset vad gäller parfymer och doftfrihet. Kommer det tänket att
vara kvar? Alla centralinköp bör ske parfymfritt.
Svar fråga 1
Det som är planerat är inte att det ska vara stuprör mellan delarna i verksamheten.
Medarbetarna kommer vara kvar och de kommer även i fortsättningen arbeta på det sättet.
Äldreomsorg och skola/förskola har samma krav vid inköp som funktionsstöd.

Det finns önskemål från vår sida om att Dalheimers hus service ändå ska hållas ihop inom
äldreomsorgen så att vi inte behöver ha kontakt med tre olika chefer för att ex ha en
konferens i huset. Vi förfogar inte över den frågan och vet inte hur äldreomsorgen
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kommer väljer att organisera sin verksamhet. Det kan bli olika chefer för
serviceuppdraget eller en chef som är riktad mot Dalheimers hus.
Fråga 2 – Dalheimers hus historik som enat koncept
Det finns en lång historik kring Dalheimers hus som ett enat koncept. Kommer detta att
bibehållas i den nya organisationen? Funktionsrättsorganisationerna har sett en positiv
utveckling de senaste åren. När verksamheten tänker tillgänglighet innan
funktionsrättsrörelsen påpekar att det finns ett problem, så är det något bra som händer.
Exempelvis så har verksamheten under senare tid haft ett funkistänk när de beställt
möbler.

Såsom det är idag kan föreningarna känna sig trygga i att de kan hålla sina möten här och
att det funkar utifrån behovet av tillgängliga möten. Detta har genomsyrats från ledning
till medarbetare. När huset blir uppdelat känner föreningarna att det finns en risk att detta
tappas bort.
Hur bibehåller man helhetsperspektivet med det nya sättet att organisera verksamheten?
Restaurangen har högre bemanning för att det behövs så att besökarna får den hjälp de
behöver. Kommer det att finnas en förståelse för det i framtiden?
Svar fråga 2
Att samla vaktmästeri, städ och restaurang inom äldreomsorgen är en del i den nya
nämndsorganisationen och ett politiskt beslut. Uthyrning av lokaler kräver nämndbidrag
för att täcka bemanning och säkerställa möjligheten till tillgänglighet och service.
Fråga 3 – Korttidsboendet
Hur påverkas ekonomin om korttidsboendet bryts ut?
Svar fråga 3
Korttidsboendet har en prismodell som gör att det kan gå ihop ekonomiskt framöver. Ett
eventuellt underskott får hanteras inom korttiden.

Korttidsboendet lokaler är inte optimala. Behoven har förändrats över tid. Det är en viktig
fråga för husets framtid. Om Korttidsboendet flyttar från Dalheimers hus har vi en
hyresgäst mindre.
Dalheimers hus korttidsboende är det enda i stadens regi för den målgruppen. Staden har
ingen korttid för målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning och de privata
kan ha svårt att ta emot personer med både psykisk och fysisk funktionsnedsättning.
Det är svårt att lösa korttidsbehovet i Dalheimers hus för personer med dåligt minne. Det
finns sju utgångar ur huset, så det är svårt att ha uppsikt över de som vistas här.
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Renoveringen av Dalheimers hus
Garaget är stängt och det kommer att behöva göras stora åtgärder framöver. Det finns
vattenskador på olika ställen, så även på korttidsboendet. Vi måste tömma huset och göra
en stor renovering.

Nu ska vi redovisa för lokalsekretariatet vad vi vill göra med huset i framtiden. Vad vill
vi göra med korttidsboendets lokaler om de flyttar ut? Idag är Dalheimers hus ett center.
Kan vi utveckla det på något sätt efter renoveringen? Ska Björneborg flytta in i
Dalheimers hus igen?
Hur vill föreningarna att vi ska använda Dalheimers hus efter renoveringen och hur ser
behoven ut i framtiden? Antalet Föreningsmedlemmar minskar i många föreningar och
det har kommit in önskemål om att minska kontorsytan. Några föreningar delar
administratör redan nu. Kanske de i framtiden vill dela kontor och ha eget förråd?
Deltidsanvändning av kontor kostar mycket, men det går kanske att samordna resurserna?
Vi behöver veta att vi har hyresgäster efter renoveringen. Vi kommer att kalla till ett
hyresgästmöte för att diskutera framtida önskemål.
Fråga 4 – hur påverkar renoveringen Björneborg?
Björneborg på Slottsskogsgatan 18 kommer att vara öppet som vanligt när Dalheimers
hus renoveras. Det blir ett allt större problem med kortläsarna, som vi förmodar kommer
att bytas ut i samband med renoveringen. Redan idag får de dra kortet många gånger
innan dörrarna öppnas. Vad kommer att hända med Björneborgs kortläsare om de helt
slutar att fungera innan de har ersatts med ett nytt system? Är det möjligt att göra någon
tillfällig lösning?
Svar fråga 4
Vi tar med oss frågeställningen inför renoveringen.
Fråga 5 – kommer det att finnas en koordinator som håller ihop det?
I omorganisationen kommer enhetschef Marias roll att försvinna, så vem ska hålla ihop
det hela? Kommer det att finnas en koordinator?
Svar fråga 5
På något sätt behöver vitt hålla ihop huset. Det finns exempel på andra hus med spretigt
uppdrag exempelvis Selma Lagerlöfs torg med teater och kontor. Omorganisationen ska
inte drabba de som använder våra tjänster på ett negativt sätt.
Rådets reflektion under mötet
Frågan om omorganisationens påverkan på funktionsrättsrörelsen har inte prioriterats i
Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor (GRF). Vart ska föreningarna vända sig
om de vill påverka? Det bör ligga på politisk nivå, men politikerna i de nya nämnderna
blir tillsatta först i oktober. Vill vi få med något måste vi agera ganska så snart.
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Det är mycket som blir nytt och organisatoriskt hamnar långt ifrån verksamheten. Det är
så mycket som byggts upp och det är viktigt att det inte försvinner exempelvis frågor om
tillgänglighet. Kontinuiteten är viktig.
Rådets reflektion efter mötet
• Delaktighetsrådet känner en oro för att resurserna till restaurangen så småningom
kommer att dras ner och att vaktmästeriet inte kommer att fungera som idag med
hög servicenivå och tillgänglighetsperspektivet.
• Hur kan vi påverka? Känns som att allt redan är beslutat. Det är viktigt att vi
skriver ner våra synpunkter.
• Delaktighetsrådet och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor (GRF:en)
ska göra en skrivelse om vad Dalheimers hus ska användas till och vilka
önskemål som finns i framtiden.

Tjänstemännens reflektion: Ingela Johansson som blir övergripande chef för
verksamheten på Dalheimers hus har en god kännedom om huset och ett genuint intresse
av att göra något bra av Dalheimers hus.
Om korttidsboendet flyttar ut ur huset kommer det inte att påverka övriga verksamheters
möjligheter att vara kvar i huset. Det som kan påverkas är restaurangen som inte behöver
servera frukost, varm kvällsmat och ha öppet alla årets dagar.
Just nu skapas organisationen uppifrån, men den kan komma att behöva justeras i
framtiden.

§ 7 Nulägesinformation föreningar och
Dalheimers hus
•
•

•
•
•
•

•
•

Prostatacancerföreningen Proliv- väst hyr ett kontor i U1 från 1 oktober.
Besöksförbudet på korttidsboendet hävs från 1 oktober, men vi kommer att ha
besöksrutiner. Arbetsmiljöansvaret kvarstår, så vi måste skydda personalen från att
utsättas för smitta.
Gränsen på max 50 personer vid evenemang ligger kvar. 1 oktober kommer nytt
besked. Det påverkar våra möjligheter att ha kulturkvällar.
Gym och FaR-mottagningen har öppnat. Vi uppmanar de som besöker gymmet att
byta om hemma.
Badet öppnar i morgon med bokningsbara tider.
Vattengymnastiken kör igång med halva grupper varannan vecka. Det blir utan
kostnad för de som tränade i våras när terminen avslutades i förtid på grund av
pandemin.
Onsdag förmiddagar är det tyst bad.
Vi har inte familjebad på lördagar då vi måste bereda plats för de som har störst
behov av att bada hos oss.
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•
•
•
•
•
•

Vi öppnar inte upp konferensen än. Föreningar kommer att kunna boka de små
lokalerna. Framöver kanske vi kan öppna upp några av de större lokalerna.
Vi kommer inte att kunna erbjuda julbord eller heldagskonferenser.
Korttidspersonalen använder bakfickan i restaurangen som personalmatsal.
Vi hoppas på att kunna öppna för allmän lunch.
Relaxbädd öppnar vi upp. Solrummet öppnar vi ännu inte.
Hjärnpunkten har kört igång sin verksamhet i andra lokaler än Aktivitetcenter.

§ 8 Tillgänglighet
Bordläggs
•
•

Inkomna synpunkter – tas upp på nästa möte.
Övrigt

§ 9 Donationsansökan
Allt vi ansökte om beviljades, vilket gav en utdelning på 1 miljon kronor.

§ 10 Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 11 Mötet avslutas
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