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Tid: 13:30–15:30 

Plats: Dalheimers hus 

Paragrafer: §1–15 

Kallade 

Ledamöter 

Kjell Emanuelsson, Synskadades riksförbund (SRF) 

Karin Hedén Hessling, Synskadades riksförbund (SRF) frånvarande 

Linda Karlsson, Delaktighet, handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR) 

Kerstin Arohlén, Autism Asperger frånvarande 

Ansa Tammerland, Reumatikerdistriktet Göteborg 

Dennis Bokedal, Astma Allergi 

Ove Haugen, Hjärnkraft 

Håkan Hägg – Adjungerad ledamot 

Kenneth Dämbäck – Adjungerad ledamot 

Rose-Marie Karlsson, Dalheimers hus 

Övriga närvarande 

Monika Öhrn, Sekreterare 
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Sekreterare 

Monika Öhrn 

  

 

Ordförande 

Kjell Emanuelsson 

  

Justerande 

Linda Karlsson 
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§ 1 Mötets öppnande  
Mötet öppnas  

§ 2 Ledamöterna presenterar sig 
Vi presenterar oss för varandra och för de nya adjungerade ledamöterna Kenneth 

Dämbäck och Håkan Hägg.  

Håkan Hägg är adjungerad ledamot från RTP som tidigare var Riksförbundet för trafik 

och polioskadade. Nu står förkortningen för Rehabilitering Tillgänglighet Påverkan. 

Kenneth Dämbäck för kanslichef för funktionsrätt Göteborg. Adjungerad ledamot.  

§ 3 Val av justerare 
Linda Karlsson 

§ 4 Genomgång av föregående 
mötesprotokoll 
Läggs till handlingarna 

§ 5 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs.  

§ 6 Nulägesinformation renovering 
Rose-Marie gick runt med politikerna i nämnden igår. Då kom frågan upp vad våra 

dilemman är och då lyftes från om väntetiden på att renoveringen ska bli av.  

Ärendet ligger nu på stadsledningskontoret, där beslut ska tas om att godkänna 

kostnaderna för renoveringen av Dalheimers hus.  

Dennis sitter i rådet för funktionsstöd, där han lyft frågan om renoveringen av Dalheimers 

hus.  

Luftkonditionering 
Vid ett möte i Dalheimerssalen under sommaren blev det mycket varmt. Vi har haft 

många mätningar av ventilationen i Dalheimers hus och vi har ytterligare möte om 

lokalerna i veckan. Med lokalförvaltningen lyfter vi frågan kontinuerligt. 
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§ 7 Val 2022 

Vallokal på Dalheimers hus och förtidsröstning 

Vi har fått uppskattning från besökare för att Dalheimers hus är förtidsröstningslokal. De 

har uppgett att Dalheimers hus är den mest tillgängliga lokalen vilket många 

röstberättigade har behov av.  

§ 8 Program hösten 2022 och våren 2023 

Evenemang hösten 2022 och våren 2023 

Vi har planerat in flera evenemang under hösten 2022. Alla evenemang finns med i 

Dalheimers hus kalendarium.  

17 november – Dag om intresseorganisationers inflytande och historiska 

perspektiv i arrangemang av Delaktighetsrådet och Dalheimers hus.  

17 november har vi planerat in en dag där det ska vara olika historiska föreläsningar. Vi 

kommer då att uppmärksamma att Dalheimers donationsfond är 100 år, det är 50 år sedan 

spaden sattes i jorden för att bygga Dalheimers hus och det är 30 år sedan Eldorado 

resurscenter byggde upp sin verksamhet. Eftersom funktionsrättsorganisationerna hade ett 

starkt inflytande vid byggande av Dalheimers hus så kommer arrangemangen vara i 

samverkan mellan Delaktighetsrådet, Dalheimers hus och Eldorado resurscenter.  

Det som är inbokat är: 

• Monika berättar om föreningarnas inflytande vid uppbyggnaden av Dalheimers 

hus 

• Jörgen Lundälv föreläser om Funktionsrättsrörelsens intressepolitiska kamper, 

roll och inflytande. 

• Elaine Johansson berättar om nedläggning av institutionerna och skapandet av 

Eldorado resurscenter 

• Dick Harrison föreläser om Fattigvård och funktionshinderpolitik de senaste 400 

åren. 

• Owe Haugen är konferencier. Tillsammans med honom planerar vi 

programpunkter mellan föreläsningarna.  

• Det kommer att vara gratis 

 

 

Vad har Delaktighetsrådet för förslag för dagen? Hur kan delaktighetsrådet medverka?  

• Föreningarna skulle kunna berätta om sin historik genom utställning eller på 

annat sätt i Dalheimerssalen eller galleri Fritz?  

• Prata vidare med restaurangen om jubileumsbakelser? 
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• Delaktighetsrådet skulle kunna berätta om sin funktion? Kanske en hörna där 

ledamöterna kan svara på frågor.  

Frågan som lyfts är om det ska vara ett eller flera pass och hur man ska göra med 

biljettbokning till dagen? Frågan diskuteras vidare med arbetsgruppen och konferencier, 

så återkopplar vi vid nästa möte.  

Förslag från delaktighetsrådet 

• Bättre att ha hälsoveckan i januari.  

• Bättre att överboka evenemang eftersom det alltid försvinner personer.  

• Färre dagar? 

§ 9 Tillgänglighet 
 

Återkoppling synpunkt på tillgänglighet utanför Dalheimers hus 

Före semestern hade Monika ett möte med representant för Lokalförvaltningen och 

fastighetsansvarig för förvaltningen för funktionsstöd. Vi lämnade förslag på platser där 

det skulle kunna placeras cykelställ, dels en förlängning av nuvarande plats på Park och 

Naturs mark, dels nytt cykelställ på andra sidan gatan på Trafikkontorets mark. Vi har fått 

återkoppling från Lokalförvaltningen att de kommer att skicka en förfrågan till Park och 

Natur för genomförande enligt förslag.  

Återkoppling tillgänglighet entré Björneborg 

När Lokalförvaltningen och fastighetsansvarig i förvaltningen var på plats lyftes även 

problematiken med tillgängligheten vid entrén vid Björneborg. Problemet har även 

felanmälts.  

Inkommen synpunkt till gymmet 

Vikterna i gymmet ska märkas så att personer med synnedsättning kan se vikten.  

Det har kommit en synpunkt på att vikterna är placerade så de är svåra att hitta.  

Övrig tillgänglighet  

Blå soffan utanför restaurangen är svår att resa sig ifrån för den är så låg. Vore bra att ha 

något att ta tag i för att resa sig.  

§ 10 Mötestider hösten 2022 
De föreslagna tiderna fungerar för alla ledamöter. 
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§ 11 Händer i våra verksamheter 

Information om lokaler i Dalheimers hus 

Synskadades riksförbund (SRF) flyttar ut ur lokalerna i U1 och då kommer anhörigstöd 

och Lotsar för personer med funktionsnedsättning att flytta in. Anhörigstödet under 65 för 

Göteborgs stad blir då en samlad grupp i Dalheimers hus. De jobbar med samtal och stöd 

på olika sätt.  

Funktionsrätt är positiva till anhörigstödet flyttar in.  

Funktionsrätt har släppt två rum som kommer att användas av tjänstemän för 

förvaltningen för funktionsstöd.  

Öppet hus Klippankooperativen 

1 september är det öppet hus då Klippankooperativen firar hundra år. Verksamheterna har 

varit i gång i olika många år som sammanlagt blir 100 år. Det finns då möjlighet att titta 

på verksamheterna.  

Händer i föreningarna 

DHR –Kör fortsatt hybridmöten, där medlemmar som önskar kan komma till Björneborg. 

Slipper administration runt lokalbokning och annat med hybridmöten. 

RTP – har haft aktiviteter med segling och kajak under sommaren. De har planerat in att 

ha stadsvandringar, kör, café och annat under hösten. 

RiG – har haft sommarträffar och promenader. I måndags var det en föreläsning om artros 

i Dalheimerssalen. Hon tackar Dalheimers hus för ett bra samarbete runt hälsoveckan, där 

de fick den hjälp och de stöd de behövde. De planerar att erbjuda kurser, frigörande dans, 

körsång och en föreläsning om sambandet mellan kost och reumatism. I november 

kommer en föreläsning om hjälpmedel.  

Funktionsrätt – Har precis genomfört valsamtal med politikerna. De är nöjd med 

genomförandet. I övrigt pågår rekryteringar inom funktionsrätt.  

Astma-Allergi – De har erbjudit sina medlemmar bussresor och Lisebergsbesök. 

Hjärnkraft – Kör i gång med sitt höstprogram. De har gjort en ny folder.  

Skillnaden mellan HjärnPunkten och Hjärnkraft är att HjärnPunkten har ett socialt 

nätverk inom föreningen med återkommande aktiviteter exempelvis studiecirklar. 

Hjärnkraft program är punktnedslag.  

Den digitala verksamheten inom HjärnPunkten fortsätter, då vissa personer inte klarar att 

komma fysiskt utan vill träffas digitalt.  

Leva hela livet konferensen ska vara i Dalheimers hus 10–11 november. Huvudämnet är 

anhörigfrågor. Owe berättar om innehållet i programmet.  

SRF – Aktuellt nu är flytten till Masthuggsterrassen 1 september. Under sommaren har 

det varit träffar och utflykter bland annat till Bornholm. Det ska vara medlemsmöte i 
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Dalheimerssalen nästa onsdag. Vad gäller kurser kommer det att skjutas fram till oktober 

när det blivit ordning i de nya lokalerna. 

§ 12 Övriga frågor 
Rose-Marie har varit med i Delaktighetsrådet, men det är många dubbelbokningar. 

Elisabeth som är ansvarig om friskvård och konferens kommer att representera i stället 

för Rose-Marie.  

Det har lyfts en fråga om dofter även i förvaltningen för funktionsstöd.  

§ 15 Mötet avslutas 
 

 

 


