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

Protokoll nr 2/2022 fört vid mötet med Rådet för
funktionshindersfrågor torsdagen den 19 maj 2022
Justeras 2022-

Jesper Kihlberg
Närvarande:
Ledamöter:

Gunnar Häger
Jesper Kihlberg, RSMH, Stockholms läns distrikt
Louise Lindström, DHR Stockholmsavdelningen
Gunnar Häger, SRF Stockholms stad

Förhindrade:

Gunilla Göran, Funktionsrätt Stockholms stad/
Reumatikerföreningen Stockholm
Jonas Brännvall, Funktionsrätt Stockholms stad/SDF

Övriga närvarande:

Leif Dahllöf, Stockholmsmässan
Mattias Rindberg, SBR

Funktionshinderrådets sekreterare: Christine Frederici, Visit Stockholm

Stockholm Business Region AB
Stockholms stad
Drottninggatan 33, Box 16282, 103 25 Stockholm
www.investstockholm.com / www.visitstockholm.com /
www.stockholmbusinessregion.se
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§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden var förhindrad att delta. Mötet leddes av Jesper Kihlberg som
öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordning samt föregående protokoll
Dagordningen godkändes och protokollet från mötet den 10 februari 2022 lades
till handlingarna.
§ 3 Val av justerare för mötet
Gunnar Häger valdes att justera protokollet.
§ 4 Information från Stockholm Business Region
Under perioden har ett antal stora påverkansfaktorer hämmat den ekonomiska
återhämtningen post-pandemin; framförallt det pågående kriget i Ukraina.
Därutöver har en hög inflationstakt konstaterats världen över inklusive i Sverige;
som främst berott på stigande energipriser och fortsatt ansträngda produktionsoch leveranskedjor. I kölvattnet av den stigande inflationen har också räntorna
börjat följa efter.
Konsekvenserna av kriget och det nya säkerhetsläget för näringslivsklimat,
möjligheten till investeringar och intresset för resor till Stockholm och Sverige
är svåra att överblicka och SBR följer noga utvecklingen.
Återhämtningen av besöksnäringen som destinationen såg fram mot när
restriktionerna försvann har kommit att till viss mån bromsas upp av
Ukrainakriget och dess effekter.
Arbetsmarknaden i Stockholm bedöms som mycket stark och inga påtagliga
effekter har identifierats.
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På kort sikt innebär utvecklingen ett ökat arbetskraftsutbud som eventuellt kan
bidra till att mildra kompetensförsörjningen i näringar som t.ex. hotell &
restaurang och handeln. Sysselsättningen har stigit och arbetslösheten minskat
under det första kvartalet 2022.
Bevakningslista
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. Analysen beskriver vad SBR har genomfört inom ramen
för programmet under tertial 1, 2022.
§ 5 Information från Mässfastigheter
Det har varit fullt hus i drygt 2 månader med bl.a. Nordbygg och Antikmässan.
Det är ett stort intresse att ställa ut och besöka mässor. Den 2 juni genomförs
FN högnivåmötet Stockholm+50. Mer information se följande länk:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/stockholm50/).
Efter det mötet tar en lugnare säsong vid.
Stockholmsmässan är numera ett kommunalt bolag. Den tidigare planen att ev.
flytta Stockholmsmässan till en annan plats är för närvarande inte längre aktuell.
Hela Älvsjöområdet ska utvecklas framöver med bl.a. arbetsplatser.
Det finns hörselslingor i mässans lokaler men inte i alla. Det är inte något som
kommer att utvecklas för närvarande utan det kan ske vid en större
renovering/nybyggnation.
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Gunnar framförde att med tanke på alla grupper vi representerar behöver
Stockholmsmässans hallar bli mer tillgängliga. Där det finns brister behöver det
alltid finnas information som gör att man kan ta ställning till om det är något
som lockar men ej är tillgängligt.
§ 6. Övrigt
Louise informerade om Moderna museets pressvisning idag om sommarens
utställning. Det är en utställning som skapas av museet och besökarna.
Louise framförde att det är positivt med tillgängligheten för besökare på olika
platser i Stockholm.
§ 7 Mötet avslutas
Nästa möte med funktionshindersrådet är den 22/9 och rådet beslutade att mötet
genomförs digitalt. Stabschefen på SBR kommer att delta på mötet.
Funktionshindersrådet kan framföra synpunkter om vilka områden som rådet
skulle kunna vara mer involverade i inför planeringen av SBRs verksamhetsplan
2023.
Jesper Kihlberg önskade alla en trevlig sommar och tackade samtliga närvarande
och avslutade därefter mötet.
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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
SRF, Synskadades Riksförbund Stockholms stad

Vid protokollet:
Christine Frederici
Sekreterare Rådet för funktionshindersfrågor
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