Protokoll nr 4/2020

Rådet för
funktionshindersfrågor
Stockholm Business Region
(SBR)
Invest Stockholm Business
Region
Visit Stockholm
Mässfastigheter i Stockholm

Protokoll nr 4/2020 fört vid mötet med Rådet för

funktionshindersfrågor torsdagen den 12 november 2020
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Närvarande:

Ledamöter:
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Jesper Kihlberg

Gunilla Göran, Funktionsrätt Stockholms stad/
Reumatikerföreningen Stockholm
Gunnar Häger, SRF Stockholms stad
Jesper Kihlberg, RSMH, Stockholms läns distrikt
Jonas Brännvall, Funktionsrätt Stockholms stad/SDF
Louise Lindström, DHR Stockholmsavdelningen

Förhindrade:

Erik Edlund, FUB Stockholm

Övriga närvarande:

Mattias Rindberg, SBR
Leif Dahllöf, Stockholmsmässan
Två teckenspråkstolkar

Funktionshinderrådets sekreterare: Christine Frederici, Visit Stockholm
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§ 1 Mötet öppnas
Gunilla Göran öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordning samt föregående protokoll
Dagordningen godkändes och protokollet från mötet den 14 maj 2020 lades till
handlingarna.
§ 3 Val av justerare för mötet

Jesper Kihlberg valdes att justera protokollet.
§ 4 Information från Stockholm Business Region
Mattias Rindberg informerade om:
Stockholms stads budget för 2021 har presenterats, se länk:
https://intranat.stockholm.se/Nyheter/2020/11/11/Majoritetens-forslag-till
budget-for-2021/
Vi analyserar vad det innebär för SBR. Vår budget ska beslutas av SBRs styrelse
den 8 december.
Bevakningslistan
Nästa rapporteringsperiod är efter bokslutet i början av nästa år.
Gunilla Göran framförde en fråga om rådet kan bli involverad i processen vid
ansökan om marknadsföringsstöd för evenemang. Arrangören av ett evenemang
ska i sin ansökan redogöra för tillgänglighetsarbetet i samband med
arrangerandet av evenemanget. För närvarande är i stort sett alla de evenemang
med marknadsföringsstöd inställda p.g.a. Covid-19 pandemin men framöver när
det startar upp igen kan rådet ta del av ansökningarna.
SBRs hyreskontraktet löper ut 2021 och vi kommer i december nästa år att flytta
in först i en evakueringslokal intill Tekniska Nämndhuset och sitta där fram tills
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dess att vår nya lokal i Tekniska Nämndhuset är klar 2023. I bevakningslistan
har vi en punkt där SBR vid ombyggnationer ska säkra kontorets tillgänglighet.
§ 5 Information från Mässfastigheter

Leif Dahllöf informerade om:
Det är fortfarande ett mycket svårt läge för Stockholmsmässan. Tre stora mässor
under våren 2021 är inställda. Ytterligare personal är uppsagd. Det är väldigt
många företag kopplade till evenemang som berörs av detta. Vissa mässor
genomförs digitalt. Stockholmsmässan har startat Studio 16 för att kunna
erbjuda kunder digitala mötessändningar.
Vi ses säkert - ett koncept hur man kan hantera säkerheten vid en mässa under
den rådande pandemin. I dagsläget får man endast ta in 50 personer och det blir
svårt med lönsamheten när man inte kan ta in fler besökare.
Flytt av Stockholmsmässan har lagts på is för närvarande.
§ 6 Förslag på mötestider

(25/2, 20/5, 23/9, 18/11)
SBR ser över om vi kan ha möten med en annan plattform då Skype inte
fungerar för att ha ett möte som är tillgängligt för alla rådets ledamöter. Nästa
möte med funktionshindersrådet är den 25/2. Om någon i rådet inte kan de
övriga föreslagna datumen meddela rådets sekreterare så får vi titta på andra
datum.

§ 7 Samarbete mellan SBR och Kulturnämnden angående lokaler och
fastigheter
Paviljongen i Kungsträdgården, https://kungstradgarden.stockholm/paviljongen/
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§ 8 Tillgänglighetsdirektivet
Gunilla Göran informerade och tipsade om Funkas fredagswebinarier.
Olika synpunkter inom rådet att Funka inte alltid fungerar bra.
§ 9 Övriga frågor
Gunilla Göran lyfte upp Funktionshindersombudsmannens rapport, inledningen
SOU 2019:23 och uppmanade rådet att titta på dokumentet om man har
möjlighet.
§ 10 Mötet avslutas
Gunilla Göran tackade samtliga närvarande och avslutade mötet.
Rådet för funktionshinderfrågor, förkortningar för ledamöternas
föreningar:
DHR, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet
SDF, Stockholms Dövas Förening
Reumatikerföreningen Stockholm
RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Stockholms läns distrikt
FUB Stockholm - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
SRF, Synskadades Riksförbund Stockholms stad
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Vid protokollet:

Christine Frederici
Sekreterare Rådet för funktionshinderfrågor
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