Social resursförvaltning
Dalheimers hus

Protokoll nr 8 2019
Sammanträdesdatum: 2019-12-12

Tid: 13:30-15:30
Plats: Mariaplan, Dalheimers hus
Paragrafer: §1-§15

Kallade ledamöter
Ledamöter
Kjell Emanuelsson, synskadades riksförbund (SRF)
Karin Hedén Hessling, Synskadades riksförbund (SRF)
Linda Karlsson, Delaktighet Handlingsfrihet Rörelsefrihet (DHR)
Ippsepp Meyer, Funktionsrätt Göteborg, Kansliet
Kerstin Arohlén, Funktionsrätt Göteborg, Autism- och Aspergerföreningen
Kerstin Söderberg, Hjärnkraft
Dennis Bokedal, Astma Allergi
Ansa Tammerland, Reumatikerdistriktet Göteborg
Maria Orre, Enhetschef Dalheimers hus
Ledamöter med förhinder
Dennis Bokedal, Astma Allergi
Robert Kindberg, Delaktighet Handlingsfrihet Rörelsefrihet (DHR)
Kerstin Söderberg, Hjärnkraft

Övriga närvarande

Justeringsdag: Ange datum.
Underskrifter
Sekreterare
Monika Öhrn

Ordförande
Kjell Emanuelsson

Justerande
Ansa Tammerland
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§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Presentation av ledamöterna
Ledamöterna presenterar sig.

§ 3 Val av justerare
Ansa Tammerland

§ 4 Genomgång av föregående
mötesprotokoll.
Bordläggs till nästa månad

§ 5 Fastställande av dagordningen
•
•

Tillgänglighetsfråga om gymmet - tillgänglighet
Ytterligare broschyrställ – övrig fråga

§ 6 Hälsovecka 2020
Foldern är nu färdig för hälsoveckan 2020. Övriga kanaler vi använder för att nå ut är
Dalheimers hus och Eldorados kalendarium, där evenemangen även syns i stadens
kalendarium. Vi kommer även att sprida informationen på Facebook och skapa ett
evenemang för varje händelse. Vi ser även vårt bokningssystem Eventonline, som en
kanal, då de som ska boka biljett, samtidigt får information om alla föreläsningar,
aktiviteter och kulturevenemang under hälsoveckan.
Utöver våra egna kanaler, så har vi skickat mail till alla funktionsrättsorganisationer i
staden och vissa adresser i Göteborgs stad exempelvis stadsdelarnas funktionsbrevlådor,
alla bibliotek, anhörigstödet med flera. Vi skickar även till skolor som varit på
studiebesök på Dalheimers hus.

§ 7 Mötesplats funktionshinder
Vi har tagit fram förslag på ett bildspel till mötesplats funktionshinder. Vi ska framöver
ha arbetsmöte med de som är intresserade av att medverka. Vi ska hålla föredrag om
brukarinflytande som fungerar i praktiken. Tidpunkten för föredraget är 27 mars klockan
13.40.
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§ 8 stängning av garage och parkeringsinfo
Garagen är stängda sedan 1 december. Det praktiska arbetet har gått smidigt.
Tjänstebilarna står utanför Synskadades riksförbund (SRF) på Slottsskogsgatan 10. Vi har
informerat så mycket vi kan. Det har varit frågor från personer som har svårt att förflytta
sig från bilen in i Dalheimers hus lokaler. För dem har det varit viktigt att ha
parkeringsplats i närheten.
DHR har fått in frågor om hur renoveringen kommer att påverka verksamheten. Det finns
en oro för var föreningarna ska ha sina aktiviteter.
Skulle det kunna gå att få en busshållplats utanför Dalheimers hus? Kanske möjlighet att
få flexlinjen att som regel stanna vid Dalheimers hus och spårvagnshållplatserna.
P-vakter i uppger att det inte är så trångt i området. På Birgittagatan finns
betalparkeringar för 5 kronor per timme, där det aldrig är fullt på vardagar.
P-förbud tisdagar klockan 09.00 - 12.00 udda veckor på Birgittagatan.
Vi kan förtydliga på hemsidan att flexlinjen går förbi här och även lägga in
telefonnummer.
Det kan bli ytterligare problem vid årsmötestiderna i mars-april. Dessa äger ofta rum på
lördagar.

§ 9 Tillgänglighet
§ 9.a Inkommen synpunkt på namnskyltar
Våra namnskyltar är silverfärgade med tunna svarta bokstäver. Vi ska kolla upp om det
finns namnskyltar som är tillgängligare med vit bakgrund och tydligare svarta bokstäver.

§ 9.b tillgänglighet övrigt
Tillgängligheten i gymmet
DHR har fått synpunkt från en av medlemmarna att det är för få maskiner som är
tillgängliga. Hon hade exempelvis velat lyfta bort bänken och köra stolen i roddmaskinen.
Det blir ett problem att betala fullpris om man bara kan använda enstaka maskiner.
Dessutom undrar hon om det finns ståbord i gymmet.

Det finns en gåbarr, men inget ståbord.
Vi har under årens lopp försökt öka tillgängligheten genom att köpa in tillgängliga
maskiner i gymmet. Vi har bytt ut löpbanden, så de blir lättare att manövrera. Succesivt
vill vi göra gymmet allt mer tillgängligt. Vi kan inte ändra allt på en gång.
Vi kan boka in en tid med gästen och få synliggjort vad som behöver göras tillgängligare.
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Det vi har som inte andra har är exempelvis MOTOmed och bred brits.
Turner – vridplatta är ett förskrivet hjälpmedel, som vi inte kan tillhandahålla i gymmet.
Det kan eventuellt finnas något liknande som är ett träningsredskap som skulle kunna
köpas in.
För blinda och synskadade finns andra problem, exempelvis att förstå hur maskinerna
fungerar. Många synskadade uppger att det absolut är bäst att träna här jämfört med andra
gym.
Det vi också ska göra är att öka bemanningen i gymmet, så vi på ett bättre sätt kan hjälpa
till vid behov.

§ 10 Förslag på mötestider 2020
Godkänner förslaget om mötestider för våren 2020. Se bilaga.

§ 11 Nomineringar till Delaktighetsrådet 2020
Tjänsteutlåtandet är nu ivägskickat och beslut ska tas inom kort.
Kerstin Söderberg ska sluta på Hjärnkraft, så hennes plats kommer att ställas till
förfogande.

§ 12 Namnet presidium
Vårt förslag är att namnet presidium ska försvenskas och kallas för förmöte. Ett annat
förslag är att kalla det för arbetsutskott. Vi beslutar under nästa möte.

§ 13 Aktuellt Dalheimers hus
Budget är den stora frågan just nu. Det kommer att tas upp ett besparingsförslag i
nämnden nästa vecka. Social resursförvaltning går ihop i år tack vare migrationspengar.
Funktionsstöd går med ett kraftigt underskott och vi ska lägga fram ett förslag på högre
avgift för de tjänster vi säljer till stadsdelarna.
En del av underskottet beror på korttidsboendet på Dalheimers hus. Under november hade
vi 94 % beläggning och vi gick plus 600 t kr.
Aktivitetcenter har ett budgetförslag som genererar ett underskott med 3 miljoner kronor,
vilket beror på LOV-modellen.
Restaurangen har ökad försäljning, men samtidigt kraftigt ökade livsmedelskostnader.
Resultatet kommer att sluta med ett underskott på 600 t kronor. Vi kommer inte att höja

Göteborgs Stad Social resursförvaltning, Protokoll Delaktighetsråd

4 (6)

Social resursförvaltning
Dalheimers hus

Protokoll nr 8 2019
Sammanträdesdatum: 2019-12-12

lunchpriset. Däremot kommer det att bli en höjning av personalpriset. Förändringen
kommer istället att handla om utbudet.
Friskvården kommer att vi avvecklar massagen och istället ha FaR-samordnare på plats
fem dagar i veckan.
För två veckor sedan hade vi en stor polisinsats på Dalheimers hus, där de sökte efter
vapen. I morgon ska vi ha möte med säkerhetsansvariga på stadsledningskontoret för att
se vad vi måste göra för att säkerställa att Dalheimers hus är ett säkert hus.

§ 14 Övriga frågor
Till nästa möte ska vi ta upp frågan om ytterligare broschyrställ för föreningar.

§ 15 Mötet avslutas
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Mötestider våren 2020
Förmöte - måndag
Fredag 17 januari klockan 11
17 februari klockan 11
9 mars klockan 11
Onsdag 15 april klockan 11
18 maj klockan 11

Delaktighetsråd - torsdag
30 januari klockan 13.30
27 februari klockan 13.30
19 mars klockan 13.30
23 april klockan 13.30
28 maj klockan 13.30
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