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Kommunledningskontoret
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Dnr KS 2015-1122

Kommunstyrelsen

Kvalitetssäkra evenemang, svar på medborgarförslag
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med att kommunen är medveten om de brister som
medborgarförslaget lyfter fram och åtgärder vidtas kontinuerligt, bland annat
genom att riktlinjer har införts inom Visit Linköping & Cos verksamhet, samt att
ett funktionshinderpolitiskt program har antagits i Linköpings kommun.
Ärende
Ett medborgarförslag har inlämnats som handlar om att kvalitetssäkra och
tillgänglighetssäkra stora evenemang av typ Musikhjälpen i Linköping.
Förslagsställaren lyfter att idag följs inte gällande riktlinjer kring tillgänglighet vid
kommunens arrangerande av stora evenemang, vilket strider mot bland annat FNs
konvention om mänskliga rättigheter. Förslaget från förslagsställaren är att
konsultativt stöd i tillgänglighetsfrågor ska anlitas vid arrangerandet av större
evenemang i kommunens regi.
De brister som förslagsställaren påtalar har uppmärksammats av Visit Linköping &
Co själva genom påpekanden från besökare. Detta har föranlett att bolaget, tillika
arrangör av stora event i Linköping, vitaliserat riktlinjer för tillgänglighet och
utvecklat samverkan med olika aktörer inom tillgänglighetsområdet.
Linköpings kommun är medveten om och uppmärksam på de brister som
medborgarförslaget lyfter fram, och vi arbetar aktivt inom kommunens olika
verksamheter för att följa framtagna styrdokument och fortsätta verka för en
tillgänglig stad med plats för alla kommuninvånare, på lika villkor.
Därutöver har tillgänglighetsfrågor och rutiner inför stora event hanteras inom
befintligt funktionshinderpolitiskt program ”Ett delaktigt Linköping” (KS 2015-282)
enligt nedan:
”Kultur och fritid på lika villkor. Alla som bor, verkar eller besöker Linköping ska
oavsett funktionsnedsättning kunna delta i kultur- och fritidslivet på likvärdiga
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villkor. Delta handlar om att både kunna utföra en aktivitet men också kunna vara
åskådare.”
Kommunledningsförvaltningen föreslår härmed att medborgarförslaget besvaras med
motiveringen att kommunen är medveten om de brister som medborgarförslaget
lyfter fram och åtgärder vidtas kontinuerligt, bland annat genom att riktlinjer har
införts inom Visit Linköping & Cos verksamhet, samt att ett funktionshinderpolitiskt
program har antagits i Linköpings kommun.
________
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Kommunala mål
Mål:
En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
Strategi:
Alla linköpingsbor ska ges förutsättningar att leva ett hälsosamt liv och till en
meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag.
Mål:
En kreativ kommun.
Strategi:
Linköpings kommun ska erbjuda ett varierat kultur- och fritidsutbud som riktar sig
till alla Linköpingsbor.
Samråd
Samråd har skett med VD Visit Linköping & Co, som tillstyrker förslaget.
Kommunledningsförvaltningen
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