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§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Presentation av ledamöterna
Ledamöterna presenterar sig.

§ 3 Val av justerare
Linda Karlsson

§ 4 Genomgång av föregående
mötesprotokoll.
Bordläggs till nästa möte.

§ 5 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs med ett tillägg.

§ 6 Studiebesök Eldorado
På Eldorado finns sex tjänster med en logoped, musikpedagoger, specialpedagog,
arbetsterapeut och en utbildningskoordinator. Varannan onsdag kväll är det kafé i
Dalheimerssalen. På tisdag och lördag kan man komma spontant. Övriga dagar tar de
emot inbokade besök eller håller i utbildningar.
Eldorado har även en daglig verksamhet. Deltagarna stöttar bland annat i Eldorado resurs
verksamhet genom att de deltar i sinnesrummen och under utbildningar.
Lisa, som är chef för Eldorado, är även chef för teckenspråksforum, äldrelots för döva,
syninstruktörer och lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning.
Verksamheten är nämndbidragsfinansierad. Utbildningarna är intäktsfinansierad. Den
dagliga verksamheten är köp- och sälj, där stadsdelarna köper platser.

§ 7 Tillgänglighet – framtidsplan
Rutiner för löpande tillgänglighetsfrågor, synpunkter, bemötandestrategi,
tillgänglighetsöversyn.
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7 a Dialogförfrågan lätt avhjälpta hinder 2019
Vi har fått svar från de som ansvarar för lätt avhjälpa hinder. Deras budget har halverats,
så de utför kartläggningen i egen regi. Vi är inplanerade under hösten, men just nu är det
köpstopp, så de kan inte köpa in något material.
Vi kan antingen invänta inventeringen tills köpstoppet är hävt eller be att de kommer
omgående och uppdaterar i tillgänglighetsdatabasen. Eftersom det skett förändringar i
verksamheten efter senaste uppdateringen, så vore det bra om de snarast kommer och gör
en uppdatering. I nuvarande version finns biblioteket kvar.

7 b tillgänglighet övrigt
I konferensrummen finns det sopsortering. Det är svårt att läsa eller se var man ska slänga
skräpet.
En ny lag om rökning i offentliga miljöer gäller från och med 1 juli 2019. Det finns ett
bra exempel som Dennis tar upp, nämligen Frölunda Torg. Där finns skyltar som hänvisar
till rökzoner.
Vi har ingen bra plats för rökzon. Det är tillåtet att röka på andra sidan statyn. Problemet
är att benen inte bär, för alla våra besökare. Det är otillgängligt att ta sig över till andra
sidan med rullstol över kullerstenarna.
Vårt största problem är inte skyltning utan brister i förmågan att följa instruktioner.
Personal på korttidsboende och Aktivitetcenter arbetar med att vägleda sina brukare, så de
går ifrån entrén.
Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet.

§ 8 Aktuellt Dalheimers hus
•
•
•

•
•
•

Aktivitetcenter har ny chef, Anna Angervall Clarin. Hon har lång erfarenhet av
att vara chef för daglig verksamhet och av målgruppen vuxenskadade. Hon är
utbildad arbetsterapeut och har även arbetat på neurorehab.
Gruppchef för restaurang, administration, konferens är sjukskriven. Maria är chef
för restaurangen och Monika Öhrn för administrationen.
Vi genomförde en personaldag fredag 6 september. Anders Westgerd föreläste
om sin situation och om tillgänglighet. Även kabaré Eldorado uppträdde. På
eftermiddagen var vi på Star Bowling. Där fick vi praktisk erfarenhet av vad
bristande tillgänglighet kan medföra.
Vi ska nu göra en ansökan för hösten om donationsmedel.
Synpunkt från ledamot: Eldorados lokaler är mysiga och trevliga. Vi borde även
mysa till det litegrann vid relaxbädden i friskvården. Eldorado har kanske några
förslag?
Vi har fått en förfrågan från en stiftelse om att hyra ett rum för möte några
timmar under hösten. Deltagarna tycker det är ok att upplåta mötesrum till
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•

föreningspris till den stiftelsen, då de delar ut medel till personer med
funktionsnedsättning.
Det är nu möjligt för föreningar att hyra cafédelen på Aktivitetcenter för 350
kronor per kväll eller helg.

§ 9 Övriga frågor
Funktionsrätt kommer att gå ut med en förfrågan om nomineringar av ledamöter till nästa
års Delaktighetsråd.

Göteborgs Stad Social resursförvaltning, Protokoll Delaktighetsråd

4 (4)

