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Val av ledamöter till Dalheimers hus 
delaktighetsråd 2022 
Förslag till beslut  

Nämnden för funktionsstöd utser de av funktionsrättsorganisationerna 
nominerade Kjell Emanuelsson, SRF, Kerstin Arohlén, Autism/Aspberger, och 
Linda Karlsson, DHR, till ledamöter för två år till Dalheimers hus delaktighets-
råd. 

Sammanfattning  
Delaktighetsrådet på Dalheimers hus är verksamhetens samrådsorgan med intresse-
organisationerna inom funktionshinderområdet. Nämnden för funktionsstöd ska enligt 
gällande arbetsordning besluta om att förordna hälften av ledamöterna på två år. Den 
andra hälften utsågs inom förvaltningen för funktionsstöd inför år 2021 för två år och är 
därmed förordnade för ytterligare ett år. Ledamöterna nomineras av Funktionsrätt 
Göteborg. 

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekonomiska 
dimensionen. 

Bedömning ur ekologisk dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska 
dimensionen. 

Bedömning ur social dimension  
Dalheimers hus är en mötesplats för alla, men har ett särskilt uppdrag att skapa plats för 
tillgängliga möten utifrån de fem svårigheterna, syn, rörelse, hörsel, att inte tåla ämnen, 
svårigheter att bearbeta, tolka och/eller förmedla information.  

Delaktighetsrådet på Dalheimers hus är ett brukarråd vars främsta syfte är samverkan och 
dialog med representanter från funktionsrättsorganisationer i Göteborg. Det är ett viktigt 
forum för att möjliggöra skapandet av den tillgängliga sociala arena där alla oavsett 
funktionsnivå kan mötas. Delaktighetsrådet är också ett viktigt bollplank vid skapandet av 
ett utbud på Dalheimers hus som efterfrågas av husets primära målgrupp. 

Samverkan  
Information om ärendet lämnas på förvaltningens samverkansgrupps (FSG) möte den 9 
mars 2022. 

Förvaltningen för funktionsstöd 
Daglig verksamhet och stöd 

 
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-01-18 
Diarienummer N161-0071/22 
 

Handläggare 
Monika Öhrn, Rose-Marie Karlsson 
Telefon: 031-365 00 00 (växel) 
E-post: monika.ohrn@funktionsstod.goteborg.se 
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Bilaga  
1. Protokoll från Funktionsrätt Göteborgs representantsskapsmöte 2021-11-

11 
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Ärendet  
Nämnden för funktionsstöd ska utse hälften av ledamöter för två år till delaktighetsrådet 
på Dalheimers hus för år 2022. 

Beskrivning av ärendet  
Enligt gällande arbetsordning ska Funktionsrätt Göteborg nominera ledamöter till 
Delaktighetsrådet. Funktionsrätt ansvarar även för att administrera nomineringar från 
föreningar som inte är medlemmar i Funktionsrätt Göteborg. 

Funktionsrätt har nu nominerat tre ledamöter för omval till Delaktighetsrådet, som ska 
bestå av 10 ledamöter och inga ersättare. Rådet ska representera de fem svårigheterna 
syn, rörelse, hörsel, att inte tåla ämnen, svårigheter att bearbeta, tolka och/eller förmedla 
information.  

I den arbetsordning som beslutades i förvaltningen för Funktionsstöd ska 
verksamhetschef för daglig verksamhet område Centrum vara representerad i 
delaktighetsrådet och Dalheimers hus tillhandahåller sekreterare.  

Tre ledamöterna föreslås för omval: Kjell Emanuelsson, SRF, Kerstin Arohlén, Autism/ 
Asperger, och Linda Karlsson, DHR. En plats är för närvarande vakant.  

De ledamöter som valdes på två år inför 2021 och därmed sitter ytterligare ett år är Ansa 
Tammerland Reumatikerdistriktet i Göteborg, Dennis Bokedal Astma- och Allergi-
föreningen i Göteborg, Ove Haugen Hjärnkraft Göteborg, Karin Hedén Hessling, 
Synskadades riksförbund i Göteborg och Ippsepp Meyer Funktionsrätt Göteborg. Då 
Ippsepp Meyer avsagt sig uppdraget är ytterligare en plats i Dalheimers hus 
delaktighetsråd vakant. Detta innebär att totalt 2 platser är vakanta.  

Förvaltningens bedömning  
Förvaltningens bedömning är att de av valberedningens förslag till nominering till 
delaktighetsrådet på Dalheimers hus är i överensstämmelse med den nu gällande 
arbetsordningen. Utifrån de fem svårigheterna finns två representanter för syn, två för 
rörelse, en för att inte tåla ämnen, och två för svårigheter att bearbeta, tolka och/eller 
förmedla information. Två platser är vakanta varav en för svårigheten hörsel.   

 

 

 

 

 

 

Camilla Blomqvist 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Ingela Johansson 

 

Avdelningschef Daglig verksamhet och stöd 
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