Social resursförvaltning

Protokoll (nr 1-2020)
Sammanträdesdatum: 2020-01-30
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Plats: Dalheimers hus, Mariaplan
Paragrafer: § 1- 15
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§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas

§ 2 presentation av ledamöterna
Ledamöterna presenterar sig.

§ 3 Val av justerare
Dennis Bokedal

§ 4 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Godkänner protokoll från november månad.

§ 5 Fastställande av dagordningen
Övrig fråga – friskvården.

§ 6 Social resursnämnds beslut om ledamöter i
Delaktighetsrådet
Social resursnämnd beslutade om samma ledamöter som föregående år. Kerstin
Söderberg slutar sin tjänst i Hjärnkraft, så hon har avsagt sig sitt uppdrag. En
tilläggsnominering ska göras.

§ 7 Val av ordförande och vice ordförande
Kjell Emanuelsson väljs som ordförande.
Linda Karlsson väljs som vice ordförande.
Kjell har önskemål om att ha presidium via Skype eller förlägga mötet en annan dag.

§ 8 Namnet presidium
Beslutar att byta namn från presidium till förmöte.

§ 9 Avstämning hälsoveckan
Vi har fått in många positiva synpunkter från våra besökare och det har varit mycket folk
i huset hela veckan. Det var främst aktiviterna som var fullbokade, men det kom även
många besökare till föreläsningarna.
Responsen från funktionsrätts medlemmar har bara varit positiv.
Det syntes i receptionen att något var på gång under veckan.
Reumatikerna var delaktiga i smärtföreläsningen.
I vårt Göteborg fanns en artikel om hälsoveckan.
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Karin från synskadades riksförbund, tyckte att föreläsning om mat var bra. Tyvärr kunde
hon inte på egen hand boka in sig, då bokningssystemet inte är tillgängligt för
synskadade.
Vi har skickat ut en kundenkät till alla som angett e-postadress.

§ 10 Mötesplats funktionshinder 27 mars 2020 klockan 13.40
Vi ska hålla föredraget som ett samtal på scenen. Linda och Karin bokar in möte med
Monika.

§ 11 Kommande renoveringar
§ 11 a Stängning av garaget – hur gick det?
Vi har inte märkt så mycket av stängningen, men det kommer in enstaka synpunkter i
receptionen. De flesta hittar plats på gatan.

De som besöker oss med bil får vara extra uppmärksamma, då det är många platser som
har kort parkeringstid. Det är även viktigt att ha koll på när det är städdag. Föreningarna
kan förslagsvis skriva om garaget numera är stängt i kallelser till årsmöten med mera, så
besökarna blir påminda.
De som arbetar på Funktionsrätt går ofta ut genom garageporten som är på deras
våningsplan. Ett problem är då att de som ska in i garaget efter att ha varit ute måste
öppna garageporten. Då kan någon bil komma in om de inte är uppmärksamma och
hindrar det.
§ 11 b Aktuell information och planering inför stängningen
Vi har inget datum för stängning. Verksamheten fortsätter som vanligt tills vi flyttar ut.

§ 12 Tillgänglighet - framtidsplan
§ 12 a Broschyrställ
Unga rörelsehindrade har efterfrågat tillgängliga broschyrställ för föreningarna.

Det finns en anslagstavla för föreningsinformation. Den får användas för evenemang som
äger rum utanför huset.
§ 12 b Tillgänglighet övrigt
Vi har fått in en synpunkt från en som besökte Dalheimers hus under hälsoveckan. Det är
svårt att anmäla sig till evenemangen på Dalheimers hus för äldre och personer med
funktionsnedsättning som inte är vana vid datorer. Ett problem är att eventonlineportalens
formulär inte är tillgängliga för personer med synnedsättning.

§ 13 Aktuellt Dalheimers hus och Göteborgs stad
Det ekonomiska utfallet för Dalheimers hus år 2019 blev ett underskott.
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Korttidsboendet har det största underskottet, men en förändring av avgifterna under
hösten gör att det finns goda förutsättningar för en budget i balans under 2020.
Aktivitetcenters resultat slutade också med ett underskott, då den nya ersättningsmodellen
inom daglig verksamhet med LOV (lag om valfrihet) innebär att det inte är möjligt att
bedriva verksamhet med en budget i balans om många deltagare väljer att vistas i
verksamheten på deltid. Personer med förvärvad hjärnskada orkar ofta inte med för långa
dagar.
Även restaurangen hade ett negativt resultat för år 2019.

§ 14 Övriga frågor
Reumatikerdistriktets medlemmar har synpunkter på att vi inte längre erbjuder massage i
friskvården. Många har svårt gå på massage på andra ställen, då de har behov av
tillgängliga och anpassade lokaler.
Massagerummet har inte använts så mycket eftersom personalen inte har möjlighet att
erbjuda så många tillfällen i veckan. Att massera är en tung arbetsuppgift.
Sedan några år tillbaka är Dalheimers hus en FaR-mottagning. Vi lånar ut ett rum till
FaR-fysioterapeuter från Västra Götalandregionen. De har haft en lokal i bottenvåningen,
som inte är i direkt anslutning till friskvårdens verksamhet. De har framfört önskemål om
att utöka verksamheten under förutsättning att de får bättre lokaler.
Utifrån att massagerummet inte har använts i så hög utsträckning beslutade vi därför att
upphöra med massage och istället erbjuda FaR-fysioterapeuterna ett kontor i friskvårdens
lokaler.

§ 15 Mötet avslutas
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