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Tjänsteskrivelse
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Anders Petersson

2018-03-08

Dnr ON 2017-549
Dnr KS 2017-500

Omsorgsnämnden

Funkisglädje, svar på motion (KD)
Förslag till omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgskontorets förslag till svar på motionen tillstyrks.
2. Avgiften för medlemskapet under 2018/2019, 50 000 kronor, finansieras
inom ramen för omsorgsnämndens budget.
3. Omsorgsdirektören ges rätt att underteckna ansökan om medlemskap i
föreningen Funkisglädje 2018/2019 under förutsättning att Kommunfullmäktige bifaller motionen..
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Omsorgskontorets förslag till svar på motionen tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalles.
Ärende
Magnus Engström (KD) och Per Larsson (KD) föreslår i en motion till
Kommunfullmäktige att Linköpings kommun ansöker om medlemskap i
föreningen Funkisglädje. Motionärerna motiverar förslaget med att
medlemskapet skulle stärka kommunen i arbetet med att skapa ett inkluderande
samhälle och erbjuda kontakter med andra medlemskommuner i frågor som rör
LSS.
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Motionens förslag bedöms ligga väl i linje med FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning och intentionerna i det funktionshinderpolitiska programmet "Ett delaktigt Linköping”.
Omsorgsnämnden föreslås stå för kostnaden för årsavgiften 50 000 kronor.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslås genomföra aktiviteter inom ramen för
sin scenkonstverksamhet där så är möjligt.
Leanlink LSS Funktionsstöd åtar sig att inom ramen för sitt uppdrag att bedriva
fritidsverksamhet, informera och motivera utförare och enskilda personer ur
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målgruppen kring aktiviteter som ordnas med anledning av medlemskapet,
samt bistå vid arrangemang.
Utbildningskontoret åtar sig att informera elever vid gymnasiesärskolor om
aktiviteter som ordnas inom ramen för medlemskapet.
Mot denna bakgrund föreslås Kommunfullmäktige bifalla motionen.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, Funkisglädje, svar på motion (KD)
Motionen (KD)
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Bakgrund
Föreningen Funkisglädje är en ideell förening med syfte att bedriva stödjande
arbete inom främst kultur, idrott och fritid för personer med funktionsnedsättning. Föreningen finansieras av deltagande medlemmar, sponsorer och
biljettförsäljning. Sångtävlingen Funkisfestivalen är föreningens första
evenemang.
Föreningen arbetar för synliggöra färdigheter och talanger hos personer med
funktionsnedsättning som inte alltid är så känt av allmänheten. Föreningen har
som grundinställning att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i
samhället. Genom medlemskapet får kommunen tillgång till ett nätverk i dessa
frågor med andra kommuner. Avsikten är att också arrangera andra typer av
evenemang än Funkisfestivalen som gynnar målgruppen. Det kan vara idrott,
konst, teater eller annat. Föreningens medlemmar avgör vad som skapas.
Funkisfestivalen (fd Funkismello) är Sveriges största melodifestival för
personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
inom LSS. Det är ett årligt återkommande evenemang sedan 2011.
16 kommuner är medlemmar i föreningen i dagsläget och får delta i 2018 års
riksfinal i Funkisfestivalen på Cirkus i Stockholm. Föreningen arbetar aktivt
för att öka antalet medlemskommuner. Den 7 februari i år besökte föreningen
Linköping. Andra kommuner man besökt i år är Norrköping, Göteborg och
Borås.
Personerna i målgruppen som föreningen vänder sig till ska omfattas av LSS
och ha fyllt 15 år. Genom medlemskapet åtar sig kommunen att arrangera en
deltävling till Funkisfestivalen. Det ska finnas en kontaktperson för
kommunen.
Förslag
Motionens förslag bedöms ligga väl i linje med FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning och intentionerna i det funktionshinderpolitiska programmet "Ett delaktigt Linköping”.
Ett medlemskap i föreningen ger kommunen möjligheter att knyta kontakter
med andra medlemskommuner i frågor som rör LSS. Sådana kontakter bidrar
till den omvärldsbevakning som ligger inom omsorgsnämndens ansvarsområde. Omsorgsnämnden föreslås stå för kostnaden för årsavgiften 50 000
kronor.
Motionärerna motiverar även förslaget med att medlemskapet skulle stärka
kommunen i arbetet med att skapa ett inkluderande samhälle. Föreningen
Funkisglädje har teater, musik och dans som sitt fokus. Dessa scenkonstverksamheter ansvarar kultur- och fritidsnämnden för. För att inte särbehandla
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den målgrupp som föreningen vänder sig till är det viktigt att aktiviteter
planeras och genomförs tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och i
så stor utsträckning som möjligt inom ramen för deras ordinarie verksamheter.
Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder sig att samarbeta kring aktiviteter och
ser att dessa kan ske främst inom verksamheten Unga och kulturscener.
Leanlink LSS Funktionsstöd åtar sig att inom ramen för sitt uppdrag att bedriva
fritidsverksamhet, informera och motivera utförare och enskilda personer ur
målgruppen kring aktiviteter som ordnas med anledning av medlemskapet,
samt bistå vid arrangemang.
Utbildningsförvaltningen åtar sig att informera om Funkisglädje inom
gymnasiesärskolorna.
Omsorgskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen
samt LSS Funktionsstöd kommer utse var sin kontaktperson som har att
planera för aktiviteter under året. Kontaktpersonen från kultur- och
fritidsförvaltningen är sammankallande och den kontaktperson som riktas till
föreningen Funkisglädje.
Ekonomiska konsekvenser
Avgiften för medlemskap är 50 000 kronor för ett år. Då ingår marknadsföringsmaterial och om man vill kan man få hjälp och stöd att genomföra sin
deltävling
Kommunala mål
Alla linköpingsbor ska ges förutsättningar att leva ett hälsosamt liv och till en
meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag.
I det av kommunfullmäktige antagna funktionshinderpolitiska programmet ”Ett
delaktigt Linköping” har bland andra kultur- och fritidsnämnden och
omsorgsnämnden till uppgift att stimulera föreningar att erbjuda aktiviteter och
verksamheter så att människor med funktionsnedsättning kan delta, både som
utövare och som åskådare. Omsorgsnämnden ska verka för ökad hälsa hos
personer med funktionsnedsättning genom att motverka isolering och
uppmuntra olika former av friskvård och aktiviteter oavsett ålder.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Utgångspunkten för Linköpings funktionshinderpolitiska program ”Ett
delaktigt Linköping” är FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, som Sverige ratificerade 2008. Konventionen syftar till
att undanröja allt som hindrar människor från att ta del av de mänskliga
rättigheter som tillkommer alla.
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Samråd
Samråd har skett med kultur- och fritidsförvaltningen som är positiva till att
Linköpings kommun ansöker om medlemskap i föreningen Funkisglädje.
Kultur- och fritidsförvaltningen framför att man ser behov av att stärka och
utveckla kultur- och fritidsverksamheten för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen vill gärna samarbeta med omsorgskontoret kring de
aktiviteter som föreningen Funkisglädje erbjuder och bedömer att dessa kan
ske inom ramen för verksamheten Unga och kulturscener. Förvaltningen har
heller inget att erinra mot att utse en kontaktperson som kan vara sammankallande för samarbetet och hålla kontakten med föreningen.
Samråd har skett med Leanlink LSS Funktionsstöd som inte har något att erinra
mot att inom ramen för sitt uppdrag att bedriva fritidsverksamhet, informera
och motivera utförare och enskilda personer ur målgruppen kring aktiviteter
som ordnas med anledning av medlemskapet, samt bistå vid arrangemang.
Samråd har skett med utbildningsförvaltningen som gärna vill vara med och
bidra till att medlemskapet och de aktiviteter som kommer genomföras blir
känt bland elever vid gymnasiesärskolorna.
Vid beredningen av ärendet har förvaltningens ekonomichef deltagit kring
finansieringen av förslaget.
Uppföljning och utvärdering
Förslaget innebär att kommunen ansöker om medlemskap för ett år
2018-05-01-2019-04-30. Eventuellt fortsatt medlemskap får ske först efter en
uppföljning och nytt ställningstagande.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat.
Kommunledningsförvaltningen

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Paul Håkansson

Elisabeth Ulvenäs

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

