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

Protokoll nr 3/2020 fört vid mötet med Rådet för
funktionshindersfrågor torsdagen den 17 september 2020
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Gunilla Göran

Närvarande:

Ledamöter:

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

Förhindrade:

Övriga närvarande:

Mattias Rindberg, SBR
Leif Dahllöf, Stockholmsmässan

Funktionshinderrådets sekreterare: Christine Frederici, Visit Stockholm
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§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden 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
Vice ordföranden Erik Edlund valdes att justera protokollet.

§ 4 Information från Stockholm Business Region
Det är ett tufft konjunkturläge i spåren av Covid-19. Stockholmskonjunkturen
befann sig sedan tidigare i en period av ekonomisk avmattning. Denna
utveckling har nu under pandemin accelererat. Detta syns framförallt på
utvecklingen av arbetsmarknaden med ökad arbetslöshet och en stor ökning av
antalet varsel. Framförallt Hotell och restaurangbranschen har drabbats svårt av
Covid-19 restriktionerna med en minskning av övernattningar, sysselsättning
och nyanmälda jobb som följd.

Utvecklingen inom näringslivet är inte alltigenom negativ. Lönesumman inom
privat sektor ökar för kvartalet och likaså nyföretagandet, men det gör också
företagskonkurserna.
Lönesumman fortsätter att växa i privat sektor jämfört med motsvarande kvartal
2019. Den ökade även per invånare och sysselsatt. Tjänstesektorn stod för den

"

Stockholm Business Region AB
Stockholms stod
Drottninggoton 33, Box 16282, 103 25 Stockholm
www.investstockholm.com / www.visitstockholm.com /
www.stockholmbusinessregion.se

3(5)

högsta jämförbara tillväxten med 4,6 procent. En annan ljuspunkt är att
nyföretagandet ökar i länet. Däremot ökar andelen företagskonkurser med 10
respektive 18 procent för Stockholms län och stad. Detta följer den övergripande
trenden för Sverige som helhet.
Effekterna av Covid-19 pandemin syns tydligast på utvecklingen av
arbetsmarknaden. Jobbtillväxten minskar generellt och i synnerhet inom Hotell
och restaurangbranschen som drabbats hårdast av Covid-19 restriktionerna.
Exempelvis har de kommersiella övernattningarna minskat med 18 procent i
Stockholms län under kvartalet. Under samma period har antalet nyanmälda
jobb inom branschen minskat med 60 procent. Även om andelen sysselsatta i
Stockholms län och stad generellt ökar syns också här en minskad sysselsättning
inom Hotell och restaurangbranschen.
Varslen i sin tur skjuter också i höjden och ökar med drygt 260 respektive 1200
procent i Stockholms län och stad. Detta är en kraftigare ökning av varslen än
under finanskrisens inledande kvartal 2008. Slutligen återspeglas denna
utveckling av en ökad arbetslöshet på 0.5 procentenheter i slutet av första
kvartalet. För att avsluta på en positiv not så är länet fortsatt attraktiv som
bostadsort och både befolkningen och byggandet ökar under perioden.
Utfallsrapport tertial 2 2020
Uppföljning av SBRs och funktionshindersrådets gemensamt beslutade
aktiviteter utifrån Program för tillgänglighet och delaktighet 2018-2023 har
genomförts. Utfallsrapporten har skickats ut till funktionshindersrådet inför
mötet för rådet att ta del av, bilaga 1. Utfallsrapporten biläggs därefter SBRs
styrelse och deras möte i december. Utfallsrapporten är en sammanställning av
de aktiviteter som SBR och funktionshinderrådet gemensamt tagit fram och som
SBR arbetar med utifrån Programmet för tillgänglighet och delaktighet för
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personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Aktiviteterna är upplagda i
Stockholms stads integrerade system för verksamhetsuppföljning (ILS) och följs
upp varje tertial. Analysen beskriver kort vad SBR genomfört under tertialet.
Därutöver sker avstämning löpande i samband med funktionshindersrådets
möten.
Uppföljning
Vi stämmer av löpande om det finns andra frågor som tagits upp tidigare och
inte är besvarade.

§ 5 Information från Mässfastigheter
Det är en utmanande situation för Stockholmsmässan där det i stort sett inte är
någon publik verksamhet igång p.g.a. den rådande Covid-19 pandemni. Förutom
att pandemin påverkar Stockholmsmässan negativt, med bl.a. permitteringar
som följd, påverkas även Stockholmsmässans underleverantörer.

Förutom de direkta konsekvenserna pandemin har för Stockholmsmässans och
deras underleverantörers verksamheter påverkar detta även besöksnäringen
då det kommer färre tillresta besökare vilka normalt äter, bor, handlar etc. i
Stockholm.
Uppföljning
Vi stämmer av löpande om det finns andra frågor som tagits upp tidigare och
inte är besvarade.

§ 6 Övriga frågor

Ordföranden Gunilla Göran lyfte upp Funktionshindersombudsmannens rapport.
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Det är en bra rapport men dock saknas det övergripande indikatorer för
tillgänglighetsarbetet. Det är viktigt att funktionshindersrådet kan vara med i en
tidig fas i de frågor där rådet har möjlighet att yttra sig så att man på bästa sätt
kan ta tillvara på rådets samlade kunskap. Rådet önskar vara med tidigare i
processerna och synnerligen i de processer som rör upphandling.
Louise Lindström nämnde att på den internationella funktionshindersdagen den
3/12 anordnas en digital konferens av Sveriges länsstyrelser tillsammans med
Myndigheten för delaktighet.

§ 7 Mötet avslutas

Ordförande 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:
11,
., - (i
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Christine Frederici
Sekreterare Rådet för funktionshinderfrågor
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Program för tillgänglighet och delaktighet för
personer med funktionsnedsättning 2018 - 2023
- Tertial 2 2020 (Stockholm Business Region)
Aktiviteter
Löpande och vid behov
åtgärda arbetsplatsens
generella tillgänglighet.

Status

Analys

0Pågående

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

0Pågående

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.

0Pågående

Vid rekryteringsprocesser säkerställs löpande
tillgänglighet och icke-diskriminering.

0Pågående

Genom löpande dialog med näringslivet verkar
bolaget för att fler företag ska anställa personer
med funktionsnedsättning.

0Pågående

Bolaget efterfrågar kontinuerligt lokaler som är
tillgängliga vid arrangerandet av seminarier eller
andra evenemang I samband med auktorisation
av företagsfrämjare som ska agera
nyföretagarrådgivare i kundvalet Starta Eget
Stockholm ställs krav på att företagsfrämjaren ska
tillhandahålla lokaler tillgängliga för alla.

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
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.
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.
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.
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

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

Status

Analys

0Pågående

Möjlighet till kompletterande individuella
stödinsatser tillhandahålls vid behov Ett möte med
funktionshindersrådet har genomförts digitalt under
perioden där två tolkar anlitats.

0Pågående

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

0Pågående

Under perioden har ingen ombyggnation skett.

0Pågående

Enkelt avhjälpta hinder identifieras och åtgärdas
löpande.

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.
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.
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).
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.
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Aktiviteter
Verka för att
fastighetsägare och
näringsidkare förbättrar
tillgängligheten i sina
lokaler och verksamheter.

Status

Analys

0Pågående

Kontakten och dialogen med näringslivet pågår
löpande.

0Pågående

I samarbete med SLK ska informationen till
företagare förbättras på .stockholm Arbetet med
ny kundvalsmodell pågår och kommer leda till
förbättrade digitala ingångar till företagsservice.

0Pågående

Hänsyn tas för att digitala och tekniska lösningar
ska gynna personer med funktionsnedsättning på
jämlika villkår som andra.

0Pågående

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

0Pågående

Under perioden har ingen ny teknik har
implementerats. Verksamhetens kunskap
avseende möjligheten att genomföra digitala möte
har stärkts.

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 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.
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.
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.
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.
4.Rätten till information och
kommunikation samt att få
tillgång till ny teknik
(Fokusområde)

✓

Aktiviteter

Status

Analys

4.3.Ny teknik ska öka
delaktigheten
Bedriva ett hälsofrämjande
arbete i verksamheten i
syfte att främja god hållbar
hälsa och allmänt
välbefinnande.

0Pågående

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.

0Pågående

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

0Pågående

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

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.
5.Rätten till bästa möjliga
hälsa (Fokusområde)
5.3.Stöd till hälso- och
sjukvård på jämlika villkor
Genom verksamhetens råd
för funktionshinderfrågor
tillvarata
tillgänglighetsperspektivet.
8.Rätten att delta i
demokratin (Fokusområde)
8.2.Personer med
funktionsnedsättning ska
kunna delta i demokratiska
beslutsprocesser

