Social resursförvaltning
Dalheimers hus
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§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Presentation av ledamöterna
Ledamöterna presenterar sig.

§ 3 Val av justerare
Karin Heden Hessling

§ 4 Genomgång av föregående
mötesprotokoll.
Inga synpunkter på föregående protokoll.

§ 5 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs med ett tillägg.

§ 6 Tillgänglighet – framtidsplan
Rutiner för löpande tillgänglighetsfrågor, synpunkter, bemötandestrategi,
tillgänglighetsöversyn.

6 a Dialogförfrågan lätt avhjälpta hinder 2019
Maria har fått ett meddelande från Sofie Utter Ohlqvist som är uppdragsledare för lätt
avhjälpta hinder. De ska inom kort påbörja inventeringen på Dalheimers hus och göra en
uppdatering i Tillgänglighetsdatabasen (TD).
En entreprenör kommer ut till oss och gör inventering av det som inte är godkänt. Sofie
beslutar om vad som ska åtgärdas och därefter görs åtgärder. Slutligen läggs ändringen in
i TD.
Vi har meddelat att vi vill vara delaktiga, men vår möjlighet att påverka kan vara
begränsad. När de gjort sin kartläggning och kommit med förslag på åtgärder har vi
framfört önskemål om att de deltar i ett möte.
6 b tillgänglighet övrigt
• Rullstolsvågen visar olika resultat varje gång man väger sig. Den behöver
kalibreras.
• Det har kommit in en synpunkt på tillgänglighet. Det är svårt att komma in med
permobil i omklädningsrummen, då dörrarna är för smala. I samma meddelande
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•
•

•

kom även synpunkter på trottoarer och annat, som vi vidarebefordrade till
Kontaktcenter för Göteborgs stad. De skickade i sin tur synpunkten till
Trafikkontoret och Park och naturförvaltningen.
Det har även kommit upp en synpunkt på kontrastmarkering på dörrarna. Det
finns ingen markering hur dörren öppnas, vilket gör att man riskerar att få den på
sig.
I entrén finns en dörr som är så smal att sidodörren måste öppnas för personer i
bredare rullstolar. Problemet är även en brandsäkerhetsfråga om den lilla dörren
öppnas. Vid brand blir huset rökfyllt för att den inte stänger automatiskt. Dessa
problem kommer vi att ta upp med fastighetsägaren. Problemet med för smal dörr
finns även i garaget, där sidodörrarna öppnas när det levereras breda varor.
Vissa dörrar har inga handtag, men avsaknaden av handtag ska visa att dörren går
utåt. I de fall det finns handtag är det viktigt att det finns en kontrast mot dörren
för att personer med synnedsättning ska kunna se var de är.

Tillgänglighetsinventeringen kommer att göras i de publika delarna av Dalheimers hus.
De inventerar inte korttidsboende, Aktivitetcenter eller kontorslokaler. Korridoren i U1 är
allmän yta.
Bad och gym är öppet för allmänheten och kommer därmed att inventeras.

§ 7 Återkoppling gymmaskiner
Några av gymmaskinerna är trasiga sedan en tid tillbaka. Det är beställt reparation och vi
inväntar reservdelar. Vi ska framöver sätta upp information vid gymmaskinerna när något
är trasigt, så att besökarna vet vad som är på gång.
Vi har fått synpunkt på nya crosstrainern. Vi har ersatt en stående crosstrainer och med en
sittande. Den stående crosstrainers var inte lika tillgänglig.

§ 8 Workshop hälsovecka
Vi har haft ett givande möte med representanter för olika funktionsrättsorganisationen i
staden. Många föreningar var representerade genom de 14 deltagare som var med på
mötet. Vi har börjat sålla i materialet som vi fått in.

§ 9 EU-val – hur gick det?
Det var inte många som röstade när det var en ambulerande röstmottagare på Dalheimers
hus. Vi var försiktiga med att sprida informationen eftersom vi fick synpunkter på att vi
spred informationen för brett vid förra valet. Vi kunde inte använda våra ordinarie
kanaler, Facebook, kalendariet och andra där vi når ut. Vi informerade i första hand lokalt
i huset genom affischer och genom vår folder. Vi mailade även föreningarna i huset, så de
kunde informera sina besökare.
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SRF skickade ut i medlemsbrevet att man kunde rösta på Dalheimers hus.
Tyck tillprojektet kommer att göra en synpunktskampanj gällande EU-valet. De ska göra
en avvikelserapportering utifrån vad de kommer fram till.
Vi kan erbjuda möjligheten att rösta i tillgängliga lokaler, men begreppet ambulerande
röstmottagare gör att det är svårt att nå ut till våra besökare.
I valkansliets utbildning av röstmottagarna har frågan om tillgänglighet nått ut till fler.

§ 10 Reflektion - Bildspel om huset
När vi tar emot studiebesök berättar vi om alla verksamheter och vi betonar att huset är
till för alla, men särskilt anpassat för personer med funktionsnedsättning. Vi berättar om
tillgänglighetsarbetet, som vi gör i samverkan med delaktighetsrådet.
Genom åren har det funnits många olika uppfattningar om målgrupp och uppdrag för
Dalheimers hus. Ska det vara ett föreningshus eller ett hus med verksamhet för att
tillgodose stadsdelarnas önskemål och behov? I höstas tog Social resursnämnd ett beslut
om målgrupp och uppdrag för Dalheimers hus, där det tydliggjordes att de olika
enheterna har olika målgrupper och uppdrag.
Vi i Delaktighetsrådet är nu överens om att det är bra att huset är öppet för alla, både
föreningsmedlemmar och övriga besökare med eller utan funktionsnedsättning.

§ 11 Aktuellt Dalheimers hus
•
•

•
•
•

•

Nya lås beräknas vara på plats under hösten.
Vi har genomfört hyresgästmöten med de som hyr kontor på Dalheimers hus.
Frågan om kontrastmarkeringar på dörrar kom upp under ett av mötena. Vi
pratade även om ridåvärmaren vid garaget, som är till för att hindra kalluften att
komma in i lokalerna.
P-platserna vid Slottsskogsgatan 10 kommer att vara tillgängliga för alla besökare
till Dalheimers hus från 1 juli. Vi har inga personalparkeringar på Dalheimers
hus. Vi hyr två platser för tjänstebilar i garaget.
Gruppchefen på Aktivitetcenter Ann-Sofie Byström kommer att sluta och
rekrytering pågår. Hon går vidare till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Lag om Valfrihet (LOV) är nu infört i husets dagliga verksamheter,
Aktivitetcenter och Eldorado Daglig verksamhet. Ledamöterna har fått in
synpunkter på ersättningsnivåerna från de privata utförarna. Kommunen har
möjlighet att göra en vanlig upphandling i ärenden där LOV inte fungerar, så
flera av de stora leverantörerna har valt att inte lägga anbud. Vissa av stadens
verksamheter har stängt med hänvisning till LOV:en.
Hjärnpunkten har spritt information om Dalheimers hus till andra städer. Många
vill ha ett Dalheimers hus.
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Vi ska ha en personaldag i september. Vi är här i huset och avslutar med en
aktivitet efteråt. I år har vi bjudit in Anders Westgerd från GIL som föreläsare
och Eldorado DV uppträder med kabaré Eldorado. Det kommer att vara ett fokus
på tillgänglighet och bemötande.

§ 12 Övriga frågor
Antal möten per år.
En av föreningarna har lyft frågan att det kanske är för många möten med
Delaktighetsrådet under ett år. Vi går tillsammans igenom arbetsordningen för att se vad
nämnden tagit för beslut vad gäller antal möten.

Synpunkten om antalet mötestillfällen kom in redan innan beslutet om Delaktighetsrådet
fattades och vi gjorde då bedömningen att var sjätte vecka är för sällan. Då glömmer vi
bort vilka frågor som är uppe. Det är ett arbetande råd och det blir svårt att få det att
fungera om det är för långt mellan mötena.
Vi har inga ersättare i Delaktighetsrådet. Istället har varje svårighet har två representanter.
Vi har just nu tre med svårigheten ”rörelse”, vilket beror på att det är svårt att hitta
representanter från föreningarna och få en jämn fördelning. Det är svårt att hantera
ersättare i delaktighetsrådet, då vi då måste ge möjlighet till alla föreningar att ha en
ersättare.
I vårt råd har det varit viktigare med dialog. Vi är inte ett beslutande organ, så det finns
inte samma behov att ha en ersättare för den som är frånvarande. Dialogen är viktigare.
Dalheimers hus tycker det är viktigt med ett Delaktighetsråd. Det tillför mycket till huset.
Vi har användning av den kunskap vi får genom Delaktighetsrådet exempelvis vid mötet
med Donationsstyrelsen eller när vi presenterar huset i andra sammanhang. Vi kan luta
oss emot att vi har ett Delaktighetsråd med brukarrepresentanter som vi kan bolla olika
frågor med.

§ 13 Mötet avslutas
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