Protokoll nr 1/2021

Protokoll nr 1/2021 fört vid mötet med Rådet för

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

funktionshindersfrågor torsdagen den 25 februari 2021

Justeras 2021-

G'\M\~ ~
Gunilla Göran

Närvarande:

Ledamöter:

Gunilla Göran, Funktionsrätt Stockholms stad/
Reumatikerföreningen Stockholm
Erik Edlund, FUB Stockholm
Louise Lindström, DHR Stockholmsavdelningen
Gunnar Häger, SRF Stockholms stad
Jonas Brännvall, Funktionsrätt Stockholms stad/SDF

Förhindrade:

Mattias Rindberg, SBR
Jesper Kihlberg, RSMH, Stockholms läns distrikt

Övriga närvarande:

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 12 november 2020
lades till handlingarna.
§ 3 Val av justerare för mötet
Gunnar Häger valdes att justera protokollet.
§ 4 Information från Stockholm Business Region
Mattias Rindberg hade förhinder att delta på dagens möte. Information från SBR
har därför den 1 februari mejlats ut till funktionshindersrådet att ta del av och
möjligheten att återkoppla till SBR med frågor per mejl. Underlagen som
skickades ut är en sammanfattande beskrivning av hur bolaget arbetat för att
genomföra bolagets uppgift under 2020 (bilaga 1) samt sammanställningen
("bevakningslistan") av de aktiviteter som vi tillsammans med
funktionshindersrådet fastställt utifrån "Programmet för tillgänglighet och
delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023". Analysen
beskriver kort vad SBR genomfört under 2020 (bilaga 2).
Funktionshindersrådet framförde att det var positivt att rådet i förväg och inför
dagens möte fått ta del av den sammanfattande beskrivningen av hur SBR
arbetat för att genomföra bolagets uppgift under 2020. Det var lätt att ta till sig
mer information via länkarna. Det är bra om funktionshindersrådet framöver kan
ta del av skriftlig information innan rådets möten.
Funktionshindersrådet önskar lite mer förtydligande när det gäller:
-Implementering av serviceprocess för näringslivets etableringar.
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-Evenemangsutveckling- Handbolls EM, samarbetet med Idrottsförvaltningen
genererade stora hållbarhetseffekter både socialt och miljömässigt.
-Nyföretagande och entreprenörskap - kundvalsmodellen Starta Eget Stockholm
har lanserats. Följa upp hur det har gått med företagandet.
-Arbetet med att attrahera utländska investeringar och etableringar - kan
funktionshindersrådet involveras vid nya etableringar.
-Nya strategin för retention.
Sammanställningen innehåller flera delar som berör dotterbolaget Invest
Stockholm och för att funktionshindersrådet ska få mer information om deras
verksamhet föreslog rådets sekreterare att en medarbetare från Invest Stockholm
bjuds in till rådets nästa möte för att berätta mer.
Arbetet med att göra Stockholm mer tillgängligt pågår på många olika områden
inom staden. Funktionshindersrådets roll och arbete som bidrar till ett
tillgängligare Stockholm bör lyftas i marknadsföringen.
Bevakningslistan
Även denna sammanställning skickades ut i förväg till funktionshindersrådet
vilket var uppskattat. Under diskussionen med rådet lyftes vikten av rätten till
arbete och försörjning samt tillgänglighet för personer med funktionshinder.
§ 5 Information från Mässfastigheter

Stockholmsmässan kommer att bli helägda av Stockholms stad. Det är
fortfarande inga större evenemang eller utställningar på mässan på grund av
Covid-19 pandemin. Stockholmsmässan har inrättad en egen inspelningsstudio
som hyrs ut även till externa företag som önskar genomföra digitala evenemang.
Älvsjöområdet kommer att utvecklas framöver med nya bostäder, utbyggnad av
tunnelbanan, spårvägen m.m.
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§ 6 Övriga frågor

Mötet idag var det första som funktionshindersrådet genomförde tillsammans
via Teams och det fungerade bra för samtliga deltagare. Stockholmsmässan
kommer därför fortsättningsvis att bjuda in till kommande möten då mässan har
tillgång till det digitala verktyget Teams. Rådet kommer på nästa möte 20/5 ta
upp frågan om mötena ska spelas in eller inte. Inspelningen skulle endast ligga
till grund som stöd för protokollet.
§ 7 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
Vid protokollet:
Christine Frederici
Sekreterare Rådet för funktionshindersfrågor
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