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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)  

Linda Karlsson, Delaktighet, handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR)  

Kerstin Arohlén, Autism Asperger /frånvarande 

Ansa Tammerland, Reumatikerdistriktet Göteborg  

Dennis Bokedal, Astma Allergi  

Ove Haugen, Hjärnkraft  

Håkan Hägg – Nominerad ledamot /frånvarande 

Rose-Marie Karlsson, Dalheimers hus /frånvarande 

Övriga närvarande 

Monika Öhrn, Sekreterare 

Elisabeth Orrö, enhetschef 

 

 

 

 

Underskrifter 

 

 

Sekreterare 

Monika Öhrn 

  

 

Ordförande 

Kjell Emanuelsson 

  

Justerande 

Dennis Bokedal  
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§ 1 Mötets öppnande   

§ 2 Ledamöterna presenterar sig 
Ledamöterna presenterar sig 

§ 3 Val av justerare 
Dennis Bokedal 

§ 4 Genomgång av föregående 
mötesprotokoll 
Inga synpunkter på föregående protokoll 

§ 5 Fastställande av dagordningen 
Lägger till punkter om färdtjänst, tillgänglighet Björneborg och touchskärm.  

§ 6 Nulägesinformation renovering 
Det finns ännu inget beslut om vart korttidsboendet ska flytta sin verksamhet, men det 

senaste förslaget är att de flyttar med till hotell kusten tills det hittas en annan permanent 

lösning.  

 

Ingen vet vilka hyresnivåer det blir efter renoveringen, men innan förstudien påbörjades 

så gjordes en uppskattning av vad det kommer att kunna kosta och de kom fram till att 

priset inte kommer att bli högre än andra lokaler i denna del av staden.  

 

Vad gäller Björneborg, så är över 50 % av ytan gemensam idag, vilket innebär att halva 

hyreskostnaden är andra ytor än det egna kontoret. Ytan i korttidsboendet lokaler med en 

lång korridor går att planera på ett smartare sätt, så att man kan få lika stort kontor, men 

ändå färre kvadratmeter att betala för. På det sättet går det att hålla nere kostnaderna.  

 

Genom att lägga mötesrum utanför föreningarnas fasta hyreskostnad, så att föreningarna 

hyr utifrån behov, så kan man på det sättet få ner antal kvadratmeter och hyreskostnad. 

Då får föreningarna även tillgång till bokningsservice och konferensteknik.  

 

Går hyrorna upp mycket, så är det möjligt att ansöka om föreningsbidrag till kostnaden.   
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En faktor som gör att föreningar i vissa fall använder egna lokaler är att de då har 

möjlighet att fixa egen fika. Frågan är hur det kommer att vara om lokalerna i stället läggs 

under Dalheimers hus. Det går att välja att planera på olika sätt, då vissa av 

möteslokalerna kommer att vara i nära anslutning till de egna personalköken.  

 

Dalheimers hus får in synpunkter från föreningar om att de inte kan ta med eget fika till 

konferenslokalerna. Där måste föreningarna vara delaktiga i att ta ställning till vilken 

servicenivå huset ska ha i framtiden. Föreningarna måste vara delaktiga i att välja om de 

önskar fikaservice från Dalheimers hus eller ha eget ansvar att ta med fika. Servicen att 

ha restaurangen öppen är förenad med en kostnad. 

§ 7 Val 2022 

Vallokal på Dalheimers hus och förtidsröstning 

24–25/8 kommer det att vara möjligt att förtidsrösta i Dalheimers hus.  

§ 8 Program hösten 2022 och våren 2023 

Evenemang hösten 2022 och våren 2023 

Programmet för första delen av hösten 2022 är klart. Det blir musik med Nynningen, 

Snodda låtar och Cornelis Wreesviklåtar med Thilini och Erik. Dessutom blir det en 

föreläsning om naturmedicinens historia med Anders Ottosson från Historiska 

institutionen.  

Senare i höst blir det musik med Jesper Odelberg.  

Hälsoveckan 

Det har tillkommit punkter sedan programmet skapades för januari och därefter flyttades 

till augusti. Det blir dans och rullstolsservice på tisdag, allsång på onsdag och yinyoga på 

extradagen i september.  

Jubileum 

Programmet för jubileet 17 november börjar utkristallisera sig.  16 november kommer 

Eldorado att ha ett jublieumsevent öppet för alla. 

Det är inplanerat fyra föreläsningar  

• Monika inleder med att berätta om intresseorganisationernas inflytande vid 

byggandet av Dalheimers hus,  

• Jörgen Lundälv berättar om Funktionsrättsrörelsens intressepolitiska kamper, roll 

och inflytande. 
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• Elaine Johansson berättar om hur det var när institutionerna lades ner och hur 

Eldorado resurscenter byggdes upp.  

• Dick Harrison berättar om fattigvård och funktionshinderpolitik de senaste 400 

åren. 

Det kommer alltså att vara mycket fokus på intressepolitik, så vi föreslår att dagen ska 

vara ett samarbete mellan Dalheimers hus och Delaktighetsrådet, där delaktighetsrådet 

kan medverka på olika sätt. Mellan föreläsningarna behövs underhållning, poesi, trubadur 

eller annat? Föreningarna kan ha informationsbord.  

Förslag från delaktighetsrådet 

Det är redan mycket spikat för hösten. Utmaningen är hur vi även når ut till alla 

föreningar och att de vidarebefordrar information till sina medlemmar.  

§ 8 Aktuella tjänsteutlåtanden 

Priser för friskvård och konferenslokaler 

Vi har tagit fram två förslag till beslut om nya priser för friskvård och konferenslokaler. 

Förslaget innebär ingen större höjning av föreningspriset. När priserna tas fram så görs en 

jämförelse med andra likvärdiga verksamheter som hyr ut lokaler till föreningar till 

subventionerat pris.  

När vi gjorde en jämförelse av priset för konferenslokalerna för andra än 

bidragsberättigade föreningar, så visade det sig att andra kommunala 

konferensanläggningar har olika priser för egen förvaltning och externa kunder. Förslaget 

vi lägger fram är att införa ett subventionerat pris för förhyrare från egen nämnd, då vi har 

nämndbidrag till hyran. 

Friskvårdens priser höjs med index. Vi föreslår ett lägre pris för ledsagare till barn med 

FaR.  

§ 9 Tillgänglighet 

Ledarhund 

Frågan om var ledarhunden ska vara när matte/husse tränar i gymmet har lyfts vid 

tidigare möte. Hunden kan vistas i ett rum bakom receptionen.   

Punktskrift på vikter i gymmet 

Elisabeth har hittat en apparat som man kan koppla till datorn och för att skriva ut remsor. 

Det är en dymoapparat, som vi kan ansöka om donationsmedel för, så vi själva kan sätta 

punktskrift på vikter i gymmet. Dessa kan därefter fästas med limpistol.  
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Återkoppling synpunkt på tillgänglighet utanför Dalheimers hus 

Idag var det många i huset och cyklar som var fastlåsta lite överallt. Man märker att det är 

ett problem. Om det gick att få ordning på ytan där cykelstället är så får man ordning på 

den ytan. Man måste anpassa tillgången till verkligheten. 

Vi har fått svar på synpunkten och trafikkontoret och park och natur hänvisar till 

Lokalförvaltningen. Vi har då meddelat att de enda platser där det skulle gå att ställa 

cykelställ på ligger på trafikkontoret och park och naturs mark och på detta har vi inte fått 

något svar.  

Touchskärm 

Vi har planer på att köpa in touchskärm för bokning av evenemang på Dalheimers hus. 

Ledamöterna är tveksamma till att det kommer att bli fullt tillgängligt för personer med 

grav synnedsättning eftersom det kommer att vara svårt att veta var knapparna de ska 

trycka på finns.  

Björneborg 

Simon har fått anteckningarna från hyresgästmötet om dörrar och ramper på Björneborg. 

Vi ska visa honom problemen på ett möte som ska bokas in med Familjebostäder.  

Hyresgästerna har informerat om hur lång rampen måste vara, men snickaren ändrade den 

av estetiska skäl. Även soprummet behöver ramp om personer med rullstol ska kunna 

komma in.  

§ 10 Mötestider hösten 2022 
Inga synpunkter på förslag på mötestider hösten 2022.  

§ 11 Händer i föreningarna 
Bordläggs 

§ 12 Övriga frågor 

Färdtjänst 

Ledamöterna har haft svårt att komma till mötet på grund av att serviceresor inte 

fungerar. Det går inte att boka förmiddag mellan 06.30 och 09.30 eller eftermiddag 

mellan 14 och 16.45. Färdtjänstgruppen för SRF ska ha möte med serviceresor om det. 

Även DHR har haft möte gällande färdtjänsten.  

§ 15 Mötet avslutas 
 


