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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
Jesper Kihlberg, RSMH, Stockholms läns distrikt

Förhindrade:
Övriga närvarande:
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Leif Dahllöf, Stockholmsmässan
Mattias Rindberg, SBR
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 20 maj 2021 lades till
handlingarna.
§ 3 Val av justerare för mötet
Jonas Brännvall valdes att justera protokollet.

§ 4 Information från Stockholm Business Region
Mattias informerade om covid-19 pandemins konsekvenser under tertial 2,
bilaga 1.
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 innan mötet.
Gunilla framförde att funktionshindersrådet önskar se över bevakningslistan och
att den bör ha med indikatorer, hur och av vem aktiviteterna genomförs, utfall
samt en tidslinje.
Det är viktigt att ta tillvara på funktionshindersrådets kunskap så att
tillgänglighetsperspektivet tas hänsyn till vid upphandlingar.
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Mattias framförde att rådet är välkommet att inkomma med eventuella önskemål
och att dessa mailas till rådets sekreterare före den 18/11. SBR fattar slutligt
beslut avseende eventuella önskemål.
Funktionshindersrådet är positivt till en workshop med Invest Stockholm om
arbetet med Starta Eget Stockholm och att nå ut till funktionshindrade som är en
prioriterad målgrupp. Workshopen bör ske innan den 18/11. SBR kommer att
framföra detta till ansvariga för projektet på Invest Stockholm.
Gunilla kommer att kalla rådets ledamöter till ett extra möte för att diskutera
indikatorer och aktiviteter utifrån programmets fokusområden.
§ 5 Information från Mässfastigheter
Leif informerade om att det ser ljusare ut för Stockholmsmässan. Två stora
mässor genomförs i höst. I början av nästa år kommer de stora mässorna t. ex.
Formex, Stockholm Furniture & Light Fair, Nordbygg och Allt för Sjön att äga
rum. Det finns dock problem med leveranser samt att det internationella
deltagandet inte är så stort som tidigare vilket beror på pandemin och rådande
rekommendationer/restriktioner i olika länder och möjligheten att ta sig hit.
§ 6 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
§ 7 Mötet avslutas
Gunilla Göran tackade samtliga närvarande och avslutade mötet.
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Rådet för funktionshinderfrågor, förkortningar för ledamöternas
föreningar:
OHR, 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:
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Christine Frederici
Sekreterare Rådet för funktionshindersfrågor
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Pandemins fortsatta konsekvenser under T2

• Under tertial två har en stark återhämtning av både Sveriges och Stockholms ekonomi skett. Sveriges
BNP växte med hela 10% under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period 2020.

• Flera prognosinstitut gör nu bedömningen att ekonomin fortsatt återhämtar sig snabbare än väntat och
tillväxttalen för helåret 2021 skruvas upp. Det ekonomiska läget i Stockholm har också stärkts betydligt.

• Den internationella tillgängligheten till Stockholmsregionen är fortsatt hårt drabbad och följderna för
näringslivet över tid om en återhämtning inte sker kommer vara betydande. Trots en relativt kraftig ökning
av antal flygpassagerare under årets andra kvartal, jämfört med året innan - är det långt kvar till hur det
såg ut före pandemin.

• Stockholms besöksnäring belastas fortfarande hårt av pandemin och läget är fortsatt allvarligt med en stor
osäkerhet inför hösten.

• Det fortsatta arbetet med att återta och öka den internationella tillgängligheten kommer vara viktigt framåt
- vid sidan om insatser för att återstarta flygverksamheten till Stockholm fortsätter också arbetet med att
verka för ökad tillgänglighet till Stockholm med tåg

• Stockholmsregionen har i ett internationellt perspektiv goda förutsättningar att komma ur den lågkonjunktur
som pandemin fört med sig som en stark och konkurrenskraftig region. I syfte att stärka regionens globala
position är det viktigt att vi fortsätter förbättra förutsättningarna för företagande och att vi bibehåller och om
möjligt ökar det internationella näringslivets närvaro i regionen.
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