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Tid: 13:30–15:30 

Plats: Dalheimers hus. Iris U1 

Paragrafer: §1–13 

Kallade 

Ledamöter 

Kjell Emanuelsson, Synskadades riksförbund (SRF)  

Karin Hedén Hessling, Synskadades riksförbund (SRF)  

Linda Karlsson, Delaktighet, handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR)  

Ansa Tammerland, Reumatikerdistriktet Göteborg  

Ove Haugen, Hjärnkraft  

Håkan Hägg – RTP Adjungerad ledamot / frånvarande 

Kenneth Dämbäck – Funktionsrätt Göteborg Adjungerad ledamot  

Elisabeth Orrö, Enhetschef Dalheimers hus  

Övriga närvarande 

Sekreterare 

Monika Öhrn 

Rose-Marie Karlsson 

 

 

 

Underskrifter 

 

 

 

 

Sekreterare 

Monika Öhrn 

  

 

Ordförande 

Kjell Emanuelsson 

  

Justerande 

Kenneth Dämbäck 
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§ 1 Mötets öppnande   

§ 2 Ledamöterna presenterar sig 
Rose-Marie och övriga ledamöter presenterar sig.  

§ 3 Val av justerare 
Kenneth Dämbäck 

§ 4 Genomgång av föregående 
mötesprotokoll 
Inga synpunkter på tidigare protokoll, så det läggs till handlingarna.  

§ 5 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs med tillägget med en punkt om tjänster som erbjuds på 

Dalheimers hus.  

§ 6 Ledamöter 2023 
Nomineringar är gjorda av valberedningen i Funktionsrätt Göteborg. Protokoll ska 

skickas till Monika Öhrn. Nominerade är Kristina Kindberg för rörelse och Ida Hansson 

för hörsel som nya ledamöter. Ansa Tammerland, Karin Hessling och Ove Haugen väljs 

om för ytterligare två år. Håkan Hägg väljs som fyllnadsval för ett år. Kenneth Dämbäck 

går in i Kerstin Ahrolens ställe.    

Ledamöterna sitter på två år och byts ut eller väljs om vartannat år.  
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§ 7 Nulägesinformation evakuering och 
renovering 

Rose-Marie informerar 

Rose-Marie informerar om vad vi vet idag.  

Det var ett möte 19 december med projektledaren från stadsfastigheter. För vår egen 

förvaltning är planeringsledare Karin Johansson ansvarig. Projektledare och 

planeringsledare har visats runt i huset. Rose-Marie har avsatt tid för Monika att jobba  

50 % med evakuering och renovering.  

Vi har fått besked att vi kan evakuera de flesta verksamheter ner till Hotell Kusten, även 

korttidsboendet. Evakueringen blir inte före januari 2024.  

Cheferna har tittat på lokalerna. Där finns restaurang, konferens och många rum, då det 

varit hotell- och konferensanläggning.  

Det behöver tillsättas en extern byggledare för Kustens hus.  Det kommer att skapas 

arbetsgrupper i huset för olika områden exempelvis tekniken.  

Hotell Kusten hus är inte Dalheimers hus, men det finns gott om utrymmen. Däremot 

måste göras mätningar så att det går att komma in med permobil genom alla dörrar. 

Rummen är väl tilltagna rum och det finns toaletter på varje rum i de utrymmen som varit 

hotell. Det måste bli bra för verksamheten i hotell kusten eftersom renoveringen kommer 

att pågå i 2-3 år.  

Vi äger 162 konstföremål som måste värderas och försäkras och eventuellt förvaras.  

Förslag för att säkra tillgänglighet i hotell kusten. 

• Flexlinjestolpe – kan lyftas med trafikkontoret.  

• Ledstråk från bussen.  

• Det är en viss lutning vid entrén, som kan vara besvärlig. 

• Lurigt med rund trappan.  

• Gatan utanför är trafikerad.   

• Tal i hissarna?  

• Ledfyr?  

 

Verksamheten kommer att fortsätta vara orubbad fram till flytten. Det går att boka lokaler 

fram till oktober. Internationella funktionshinderdagen är i början av december och med 

tanke på att flytten blir tidigast i januari bör den kunna genomföras.  
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§ 8 Visioner för framtiden.  

Enkät till föreningar om möteslokaler,  

Vi har skapat en enkät om serviceönskemålen från våra föreningar för att få kunskap om 

målgruppen som bokar möteslokaler. Tittar igenom förslaget på frågor och kommer fram 

till att det behövs fler öppna frågor.  

Delaktighetsrådets ledamöter för fram att det behövs en lokal som ligger mitt emellan 30 

och 150, då 30 är för litet och 150 kan kännas för stort.  

§ 9 Årsrapport 2022 

Mål och ekonomi 

Visar bildspel om årsrapporten för Dalheimers hus och DV Centrum. Målet var att vi 

skulle arbeta med program för full delaktighet för att förbättra livsvillkoren för personer 

med funktionsnedsättning. Vad gäller ekonomin hade konferensverksamheten ett stort 

överskott med anledning för mycket nämndbidrag, då det fanns osäkerhet hur pandemin 

skulle påverka verksamheten. Även Dalheimers hus som helhet och Eldorado resurscenter 

hade ett överskott.  

§ 10 Tillgänglighet 
Cykelstället finns nu på plats, så cyklar inte ställs i vägen och hindrar personer att komma 

in i Dalheimers hus. Det finns vissa problem med cykelstället, då det är placerat i en 

backe, så cyklarna rullar ner.  

Rökbänken är på andra sidan statyn. På vägen dit från entrén är det kullersten och en 

backe, vilket är ett hinder för personer i rullstol. Förutsättningarna för komma till bukt 

med rökning vid entrén kanske ökar vid tillbakaflytten till Dalheimers hus.  

Återkoppling tillgänglighet entré Björneborg 

Ny felanmälan är gjord.  

Övrig tillgänglighet  
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§ 11 Dalheimers hus program 

Evenemang våren och hösten 2023  

Går igenom evenemangen som finns i kalendariet. Föreningar som lägger sina 

evenemang i Dalheimers hus kan få hjälp med informationsspridning genom Dalheimers 

hus och Göteborgs stads kalendarium.  

Förslag från delaktighetsrådet 

• Hälsovecka med fokus på föreläsningar när vi är i hotell kusten. 

§ 12 Händer i våra verksamheter 
DHR fortsätter som vanligt. Samma med HjärnPunkten.  

§ 12 Övriga frågor 

Tjänster på Dalheimers hus 

Dalheimers hus tillhandahåller inte kopiatorservice eller växelservice i Dalheimers hus. 

Däremot så kommer vi att kunna erbjuda kopieringsservice till självkostnadspris efter 

önskemål.  

§ 13 Mötet avslutas 
 

 

 

 

 


