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Tid: 13:30–15:30 

Plats: Dalheimers hus 

Paragrafer: §1–14 

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 

Rose-Marie Karlsson, Dalheimers hus 

Övriga närvarande 

Monika Öhrn, Sekreterare 

Sara Rundqvist, Eldorado resurscenter 
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Ordförande 
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Justerande 
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§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnas   

§ 2 Ledamöterna presenterar sig 

§ 3 Val av justerare 
Linda Karlsson, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR) 

§ 4 Genomgång av föregående 
mötesprotokoll 
På fondsökarkursen som RiG arrangerar får man lär sig hur man söker donationsmedel 

för rehabilitering. Rättelse görs i föregående protokoll.  

§ 5 Fastställande av dagordningen 
Övrig fråga gällande SRF:s flytt läggs till på dagordningen.  

§ 6 Eldorado resurscenter presenterar förslag 
på dekoration i korridoren 
Sara Rundqvist på Eldorado resurscenter visar en PowerPoint med förslag på dekoration 

för korridoren mot garaget på plan 2, där Eldorado resurscenters sinnesrum finns.  

När Eldorado resurscenter har öppet hus så rör sig besökarna mellan rummen, så därför 

önskar de vidareutveckla miljöerna i korridoren med interaktiva föremål.  

Ett förslag att sätta upp en evighetstunnel, där ser man sig själv i många lager. Det är en 

spegel man försvinner in i. Ett annat förslag är en evighetsspegel på en höjd så att 

besökare i rullstol ser sig själva. De skulle vilja sätta upp ljusstege i regnbågens färger 

med en front som ser ut som ett träd.  

Eldorado jobbar med kognitivt stöd, så att personer ska förstå vad som händer runt dem. 

De önskar sätta upp tavlor utanför varje rum ska vara 40X30 cm. På dem kan det 

exempelvis vara text och bild, men även taktila föremål och en talknapp man kan trycka 

på.  

Nu finns en taktil vägg där det hänger saker man kan dra i och utforska. De vill utöka 

med fler taktila föremål, som ska hänga längs med väggen.  
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Om föremålen sticker ut kan det vara problem, men dekorationerna kommer inte att 

sticka ut så mycket och det är inget vasst som man kan skada sig på. Dekorationerna är 

från ett företag.  

Hur väljer Eldorado ut sina föremål?  

- Målgruppen har inget talat språk, så de går på vad de dras till i aktiviteterna. De dras till 

ljud och ljus. De går även på vad anhöriga och personal säger.  

Saker på väggarna kommer inte påverka blinda personers möjlighet till ekolokalisering.  

Det är viktigt att besökare som ska passera genom korridoren när de ska till funktionsrätt 

eller kommer från garaget inte uppfattar det som att de gått fel och hamnat i en 

verksamhet. Därför krävs tydlig skyltning om det sätts upp dekorationer i korridoren. Det 

skulle kunna gå att både sätta skyltar i golvet och på väggarna, så att besökare ser att de är 

på rätt väg.  

§ 7 Nulägesinformation renovering 
Monika har deltagit i projektet som tagit fram ritningar till förstudien tillsammans med 

arkitekterna. Nu är ritningarna klara och de ska nu beräkna kostnaderna. 11 april ska 

förvaltningsledningen besöka Dalheimers hus och då ska Monika ta dem på en guidad tur. 

Därefter ska förslaget det upp till nämnden för beslut.  

Synskadades riksförbunds (SRF) avtal i Dalheimers hus 
SRF har sagt upp lokalerna i U1. Det är uppsägningstid på nio månader, men de vill 

lämna lokalerna 1 september. Vi har kommit överens om en förkortad uppsägningstid, 

men vi har ingen möjlighet att erbjuda lokalerna till andra föreningar för en så kort 

period. Med anledning av det kommer anhörigstödet vara där fram till renoveringen. Det 

kommer att vara ett hyresgästmöte med föreningarna i U1 nästa vecka. 

SRF har hittat lokaler på Masthuggsterrassen i en bostadsrättsförening. Personal och 

kursaktiviteter kommer att vara på olika ställen, så kurser är i en del och personal i en 

annan del. Den nya hyresvärden har lovat att se över tillgängligheten för synskadade.  

SRF kommer även i framtiden att vara intresserade av vad som händer i Dalheimers hus 

och delta på föreläsningar, gym och i bad. De kommer även att vara ledamöter i 

Delaktighetsrådet.  
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§ 8 Program våren och hösten 2022 

Evenemang hösten 2022 

Vi har bjudit in till Workshop 12 april, där vi hoppas få tips om kulturevenemang, 

jubileum och hälsoveckan 2023.  

Hälsovecka 

Äger rum vecka 34 

Jubileum 

Äger rum i mitten av november. Dick Harrison är inbjuden.  

Förslag från delaktighetsrådet 

Kommer att medverka vid Workshop.  

§ 9 Förslag på ansökan om donationsmedel 
På grund av den framtida evakueringen ska vi inte köpa in så mycket inventarier utan 

snarare satsa på olika evenemang. Förslagsvis skulle vi kunna samverka med föreningar 

om föreläsare på föreningarnas evenemang.  

§ 10 Tillgänglighet 

Återkoppling synpunkt på tillgänglighet utanför Dalheimers hus 

Det har satts ut ytterligare cykelställ vid Dalheimers hus, men vi har inte fått något svar.  

En av ledamöterna tar på sig att skicka en påminnelse genom klaga på stan. 

Det vi önskar är cykelställ med pelare där man kan låsa fast cyklarna.  

Övrig tillgänglighet 

§ 11 Delaktighetsråd 2022 
Det har nominerats en person från RTP till delaktighetsrådet. Det är valberedningen i 

Funktionsrätt som ska hitta ledamöter. När protokollet är justerat och klart kommer 

förslaget till sekreteraren.  

Det svårighet som nu inte är representerad är hörsel. De ska skicka en förfrågan till 

föreningarna.  

§ 12 Händer i föreningarna 
Astma Allergi – De har fått skjuta fram årsmötet.  
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Funktionsrätt Göteborg – Det pågår rekrytering av ny enhetschef. Förstärkning har skett 

på grund av sjukfrånvaro, så Dennis + ytterligare en person har fått ta hand om den 

dagliga driften och personalfrågorna. På måndag får ska förslagen ny chef få träffa 

personalen, så eventuellt blir det klart på måndag. Kostnaden för rekrytering av ny chef 

belastar funktionsrätts ekonomin för år 2022. Det kommer att göras ett valprogram, men 

inte så stort som planerat. Det ska även utses ny ordförande till Funktionrätt.  

RiG – har haft årsmöte i torsdag. Fikabeställningen funkade helt perfekt. Mötet var 

fysiskt. De planerar vår- och sommaraktiviteter med stadsvandringar, pubkväll och 

bussresa till Bohusläns museum. De kommer att ha sommarträffar på onsdagar.  

DHR Göteborg – Kör fortfarande hybridmöten, vilket är ett bra alternativ, då de har 

problem med färdtjänsten som vill införa en kilometertaxa. En resa till Amundön skulle 

då kosta 350 kronor. Det kommer att vara årsmöte Live är på söndag i Dalheimers hus.  

Hjärnkraft – När hjärnkraft hade årsmöte i februari var alla deltagare nöjda med 

smörgåstårtan. Hjärnpunktens aktiviteter fortlöper. De har kört i gång samtalsgruppen för 

unga med åtta deltagare. Hjärnkrafts övriga program är att de ska ha biovisning och boule 

framåt våren. De ska även genomföra en utflykt till Kinnekulle. De har även börjat 

planera leva hela livetkonferensen. Temat ska vara anhörigperspektivet.  

Owe har fått förfrågan om han vill sitta med i styrelsen för Lasse Brukarstöd.  

Neuroförbundet – Monika ska medverka på deras möte 24/3 och informera om byggandet 

av Dalheimers hus.  

SRF – har haft medlemsmöte 28 februari med 60 deltagare. Nästa vecka ska 50 personer 

åka till Stockholm på en manifestation vid riksdagshuset gällande färdtjänstförsämringar i 

landet. Många har blivit nekade tillstånd. Det kommer även tydliggöras hur dåligt 

färdtjänsten fungerar på landsbygden.  

De ska ha årsmöte 23 april i Dalheimerssalen. I övrigt är de i gång med aktiviteter.  

§ 13 Övriga frågor 
Hur är det med tillgängliga skyddsrum i närheten av Dalheimers hus? DHR har 

konstaterat att det saknas tillgängliga skyddsrum för personer med funktionsnedsättning. 

Det finns ett skyddsrum vid tobaksaffären och ett på Slottsskogsgatan 30.  

Autism och Aspberger har ställt samma fråga i rådet för funktionsstöd. Det finns ingen 

plan, men det finns en organisationsplan som kan sättas i gång ganska snabbt. Astma 

Allergi har tagit ställning till att djur inte ska få tas med i skyddsrum.  

§ 14 Mötet avslutas 


