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Funktionshinderrådets sekreterare: Christine Frederici, Visit Stockholm
§ 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 25 februari 2021 lades
till handlingarna.
§ 3 Val av justerare för mötet
Jesper Kihlberg valdes att justera protokollet.
§ 4 Information från Stockholm Business Region
En presentationsrunda genomfördes då Invest Stockholm hade bjudits in till
dagens möte för att informera om deras verksamhet och svara på frågor kopplat
till det som lyftes upp på rådets möte den 25 februari. Presentationen som
visades under mötet hade skickats ut till rådet veckan innan, bilaga 1.
Diskussion/frågor:
Socialt företagande - Invest Stockholm samarbetar med bl.a. Arbetsmarknads
förvaltningen. Arbete pågår med en handlingsplan som ska beslutas av politiken.
Rådet framförde vikten av att de kortare anställningarna/praktikplatserna för
funktionshindrade bör bli mer varaktiga tjänster.
Största hindren för etableringar i Stockholm - tillgången på arbetskraft i
Stockholms län, hur kompetensutveckla långtidsarbetslösa.
Kornpetensförsörjningen inom Tech, besöksnäringen, digitaliseringen.
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Invest Stockholm har tillsammans med Arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram
en Arbetsmarknadsanalys för Stockholms stad. Det är en analys av nuläge och
framtida kompetensbehov inom fem tillväxtbranscher: Handeln,
Besöksnäringen, IT/tech, Vård/omsorg och Byggbranschen. Analysen skickas
till funktionshindersrådet.
Arbete pågår med ett utvecklingsprojekt för Årsta Partihallar och en rapport
beräknas vara klar till sommaren/hösten. Funktionshindersrådet kommer att
kunna ta del av rapporten när den är klar.
Starta eget Stockholm-Julika Lamberth kommer att kontakta Gunnar Häger
för ett möte om egenföretagande och funktionsnedsättning.
Gunilla tackade Julika med kollegor och framförde att rådet gärna träffar Invest
Stockholm längre fram för att ta del av mer information om Invests verksamhet.

Bevakningslistan
Sammanställningen ("bevakningslistan") av de aktiviteter som vi tillsammans
med funktionshindersrådet fastställt utifrån "Programmet för tillgänglighet och
delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023" har skickats ut
till rådet. Vi tittar på bevakningslistan vid nästa möte, bilaga 2.

§ 5 Information från Mässfastigheter
Det ser lite mer positivt ut nu för Stockholmsmässan då restriktionerna börjar
lätta. Kunder har hört av sig för att boka upp evenemang. Förhoppningsvis är en
mer normal verksamhet igång från oktober och efter årsskiftet kan man troligtvis
köra på som vanligt.

Stockholm Business Region AB
Stockholms stad
Drottninggatan 33, Box I 6282, I 03 25 Stockholm
www.investstockholm.com/ www.visitstockholm.com/ www.stockholmbusinessregion.se

4(4)

§ 6 Övriga frågor
Funktionshindersrådet tog upp frågan om rådsmötena ska spelas in eller inte.
Rådet enades om att det inte är aktuellt att spela in mötena med tanke på bl.a.
GDPR. Nästa möte med rådet är den 23 september.
§ 7 Mötet avslutas
Gunilla Göran tackade samtliga närvarande, önskade alla en bra sommar 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 utvecklingsstöming
SRF, Synskadades Riksförbund Stockholms stad
Vid protokollet:
~~~

Christine Frederici
Sekreterare Rådet för funktionshindersfrågor
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Program för tillgänglighet och delaktighet för
personer med funktionsnedsättning 2018 - 2023
- Tertial 1 2021 (Stockholm Business Region AB)
Aktiviteter
Löpande och vid behov åtgärda
arbetsplatsens generella
tillgänglighet.

Status

Analys
Arbetsplatsens tillgänglighet åtgärdas löpande och olika
ergonomiska hjälpmedel tillhandahålls löpande utifrån
individuella behov för att förbättra tillgängligheten.

Beskrivning
1.Rätten till arbete och försörjning.
(Fokusområde)
1.1.Tillgängligheten på stadens
arbetsplatser ska öka.
Genom aktiva åtgärder löpande
arbeta med att motverka
diskriminering och på annat sätt
främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett
diskrimineringsgrund

En god arbetsmiljö, som genomsyras av jämställdhet,
jämlikhet, mångfald och frihet från diskriminering ska prägla
verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs
vilket bl.a. innebär att SBR undersöker, genomför och följer
upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

Beskrivning
1.Rätten till arbete och försörjning.
(Fokusområde)
1.2.Staden ska vara ett föredöme som
arbetsgivare.
Genom ett systematiskt
arbetsmiljöarbete ska tillgänglighet
och icke-diskriminering säkerställas
vid rekryteringsprocesser.

Vid rekryteringsprocesser säkerställs löpande tillgänglighet
och icke-diskriminering.

Beskrivning
1.Rätten till arbete och försörjning.
(Fokusområde)
1.2.Staden ska vara ett föredöme som
arbetsgivare.
Bidra till att personer med
funktionsnedsättning kan stärka
sina möjligheter att delta på
arbetsmarknaden.
Beskrivning
1.Rätten till arbete och försörjning.
(Fokusområde)
1.3.Möjligheten till praktik och arbete
ska stärkas.

Efterfråga och boka lokaler som är
tillgängliga i förbindelse med
arrangerandet av seminarier,
konferenser m.m.
Beskrivning
3.Rätten att kunna förflytta sig, vistas i
och använda Stockholms inne- och
utemiljö samt att ha en fungerande
bostad och garanteras säkerhet i kris.
(Fokusområde)
3.1.Alla ska kunna förflytta sig, vistas i
och använda Stockholms stads miljöer.

Diskussioner kring samarbetet med dem lokala och
centrala handikappråden pågår för att bidra med vikten av
att behandlas på samma sätt som alla andra näringsidkare.
Utifrån att personer med funktionsnedsättning är en särskilt
prioriterad målgrupp vad avser möjligheter till
nyföretagande och entreprenörskap tittar bolaget på hur
modellen kan utvecklas för att möta även denna målgrupps
behov. Särskilda marknadsföringsinsatser riktade till
prioriterade målgrupper kommer att ske under året och
framtagande av helhetskoncept för kommunikation
avseende entreprenörskap och nyföretagande har
påbörjats.
Under perioden har inte fysiska lokaler bokats med
anledning av den pågående pandemin.

Aktiviteter
Vid behov tillhandahålla
kompletterande individuella
stödinsatser såsom tolkning vid
egna seminarier, konferenser m.m.

Status

Analys
Möjlighet till kompletterande individuella stödinsatser
tillhandahålls vid behov. Under perioden har
teckenspråkstolkar tillhandahållits vid digitalt möte med
koncernens funktionshindersråd.

Beskrivning
3.Rätten att kunna förflytta sig, vistas i
och använda Stockholms inne- och
utemiljö samt att ha en fungerande
bostad och garanteras säkerhet i kris.
(Fokusområde)
3.1.Alla ska kunna förflytta sig, vistas i
och använda Stockholms stads miljöer.
Vid stöd till evenemang inhämta
information över hur arbetet med
tillgänglighetsfrågor, ur ett
funktionshinderperspektiv, ser ut i
förbindelse med evenemanget.

Vid samtliga ansökningar inhämtas en redogörelse över
hur arbetet med tillgänglighetsfrågor, ur ett
funktionshinderperspektiv, ser ut i förbindelse med
evenemanget.

Beskrivning
3.Rätten att kunna förflytta sig, vistas i
och använda Stockholms inne- och
utemiljö samt att ha en fungerande
bostad och garanteras säkerhet i kris.
(Fokusområde)
3.1.Alla ska kunna förflytta sig, vistas i
och använda Stockholms stads miljöer.
Vid ombyggnation planera och
bygga rätt från början så att
tillgängligheten så långt som möjligt
säkerställs utan behov av
anpassningar och åtgärder i
efterhand.

Verksamhetens tillfälliga lokaler med inflyttning i december
har besiktats och efterföljande justeringar är genomförda.
Avseende verksamhetens permanenta lokaler med
planerad inflyttning sommaren 2023 sker ett löpande
arbete tillsammans med arkitekterna i framtagandet av
ritningar i syfte att säkerställa tillgängligheten.

Beskrivning
3.Rätten att kunna förflytta sig, vistas i
och använda Stockholms inne- och
utemiljö samt att ha en fungerande
bostad och garanteras säkerhet i kris.
(Fokusområde)
3.2.Planera och bygga rätt från början.
Löpande identifiera och åtgärda
enkelt avhjälpta hinder (enligt
Boverkets föreskrifter).

Enkelt avhjälpta hinder identifieras och åtgärdas löpande.

Beskrivning
3.Rätten att kunna förflytta sig, vistas i
och använda Stockholms inne- och
utemiljö samt att ha en fungerande
bostad och garanteras säkerhet i kris.
(Fokusområde)
3.3.Hinder i byggd miljö ska åtgärdas.
Verka för att fastighetsägare och
näringsidkare förbättrar
tillgängligheten i sina lokaler och
verksamheter.
Beskrivning
3.Rätten att kunna förflytta sig, vistas i
och använda Stockholms inne- och
utemiljö samt att ha en fungerande
bostad och garanteras säkerhet i kris.
(Fokusområde)
3.5.Staden ska påverka andra

Detta sker löpande i kontakt med fastighetsägare och
näringsliv. Inom ramen för Starta eget Stockholm ställs
krav på auktoriserade leverantörer kring tillgängliga lokaler
för alla.

Aktiviteter

Status

Analys

fastighetsägare och näringsidkare att
förbättra tillgängligheten.
Bidra till att stadens service till
näringslivet i ökad utsträckning
digitaliseras för att underlätta att
starta, driva och utveckla företag.

Det digitala bokningssystemet för Starta eget Stockholm
samt hemsidan för Stockholm Scaleup Program
vidareutvecklas samtidigt som ett kommunikativt omtag för
att återstarta näringslivet i Stockholm förberedes.

Beskrivning
4.Rätten till information och
kommunikation samt att få tillgång till
ny teknik (Fokusområde)
4.2.Digitala och tekniska lösningar ska
gynna alla.
Digitala och tekniska lösningar ska
gynna personer med
funktionsnedsättning på jämlika
villkor som andra.

Verksamheten säkerställer fortlöpande att bilder på webbar
beskrivs på ett sätt som ger eventuella skärmläsare
möjlighet att förstå vad bilden föreställer och att nya digitala
lösningar anpassas för personer med funktionsnedsättning.

Beskrivning
4.Rätten till information och
kommunikation samt att få tillgång till
ny teknik (Fokusområde)
4.2.Digitala och tekniska lösningar ska
gynna alla.
Tillhandahålla internetuppkoppling i
verksamhetens lokaler som stöd till
användandet av digital teknik.

Internetuppkoppling tillhandahålls för besökare i
verksamhetens lokaler genom wi-fi nätverket "Stockholm
Public".

Beskrivning
4.Rätten till information och
kommunikation samt att få tillgång till
ny teknik (Fokusområde)
4.2.Digitala och tekniska lösningar ska
gynna alla.
Vid implementering av ny teknik
planera rätt från början för att bidra
till att skapa ökad delaktighet
generellt.

Perspektivet delaktighet är en del av arbete med den
digitala utvecklingen vilket sker tillsammans med
upphandlad leverantör.

Beskrivning
4.Rätten till information och
kommunikation samt att få tillgång till
ny teknik (Fokusområde)
4.3.Ny teknik ska öka delaktigheten
Bedriva ett hälsofrämjande arbete i
verksamheten i syfte att främja god
hållbar hälsa och allmänt
välbefinnande.

I syfte att främja god hållbar hälsa och allmänt
välbefinnande erbjuds medarbetarna en friskvårdstimme
per vecka, om arbetet så tillåter, frukt samt ett
friskvårdsbidrag om maximalt 2000 kr/år per anställd.

Beskrivning
5.Rätten till bästa möjliga hälsa
(Fokusområde)
5.1.Alla ska kunna delta i
hälsofrämjande aktiviteter på fritiden.
Genom avtal om företagshälsovård
förebygga arbetsskador och
arbetssjukdom.
Beskrivning
5.Rätten till bästa möjliga hälsa
(Fokusområde)
5.3.Stöd till hälso- och sjukvård på
jämlika villkor.

Verksamheten arbetar för att förebygga arbetsskador och
arbetssjukdom genom företagshälsovård vilka har
medicinsk, teknisk och psykosocial kompetens.

Aktiviteter
Genom verksamhetens råd för
funktionshinderfrågor tillvarata
tillgänglighetsperspektivet.
Beskrivning
8.Rätten att delta i demokratin
(Fokusområde)
8.2.Personer med funktionsnedsättning
ska kunna delta i demokratiska
beslutsprocesser.

Status

Analys
I samråd med verksamhetens råd för funktionshinderfrågor
har aktiviteter tagits fram utifrån stadens program för
tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning (2018-2023). Uppföljning sker i
samband med ordinarie rapportering och redovisas
löpande vid möten med rådet för funktionshinderfrågor.

