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Medborgarförslag - Medlem i Funkisglädje 
 

Förslag till beslut 

 
Förslag till nämnden 

Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

 
Beskrivning av ärendet 

Den 16 september 2021 inom ett medborgarförslag om att Enköpings kommun ska 

bli medlem i Funkisglädje. Förslagsställarens motivering är ”kultur för alla, även vi 

som är funktionshindrade”. Funkisglädje är en ideell förening som arrangerar 

Funkisfestivalen, en melodifestival för personer över 15 år med intellektuell och 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Medlemskommunerna anordnar deltävlingar tillsammans 

med deltagarna. Från dessa går en artist per kommun vidare till Funkisfestivalen. 

Kostnaden är 50 000 kronor per år, varav 500 kronor är medlemsavgift och 49 500 

kronor är deltagande i Funkisfestivalen. Kostnad för kommunens deltävling och 

förberedelser inför den tillkommer. 

 
Upplevelseförvaltningens bedömning 

För upplevelsenämnden är målgruppen barn och unga prioriterad. Förvaltningen 

har i uppdrag att arbeta inkluderande i alla verksamheter. Förvaltningen har riktad 

verksamhet som till exempel kultulturveckan för alla och träffpunkt Oasen. 

Förvaltningen arbetar för att utveckla möjligheter för unga med funktionshinder. 

Kulturskolans filmprojekt är ett sådant utvecklingsprojekt. 

 

Medborgarförslaget avslås då förvaltningen inte har budget för uppdraget och 

kostnaden är relativt hög för en deltagare i Funkisfestivalen. Dessutom tillkommer 

kostnader för att förbereda, marknadsföra och genomföra deltävlingarna. För att 

kunna genomföra ett arrangemang som Funkisfestivalen behövs en bas, vilket inte 

finns idag. 

 

Upplevelseförvaltningen ser över möjligheten att ha en öppen scen, till exempel i 

samband med kulturveckan för alla. 
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Barnkonsekvensanalys 

Att barn och unga med funktionshinder har möjlighet att utöva och ta del av 

kulturutbud är i linje med barnets bästa. I nämndens verksamheter ska hänsyn tas 

till alla människors behov och förutsättningar. Särskilt gäller en strävan att uppväga 

skillnader i människors förutsättningar att tillgodogöra sig meningsfulla 

fritidsaktiviteter. 
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Jonas Nyström 

förvaltningschef 

Enköpings kommun 

 
Anna Habbe 

Verksamhetschef Barn och unga 

Enköpings kommun 
 

Kopia till: 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 



-----Ursprungligt meddelande----- 

Från: noreply@sitevision.enkoping.se 

Skickat: den 16 september 2021 15:37 

Till: Kommunledningsförvaltningen 

Ämne: Inskickat formulär 

 

För- och efternamn 

Susanne Johansson 

 

Folkbokföringsadress 

Eriksgatan 39 

 

Postnummer 

74935 

 

Postadress 

Enköping 

 

Telefonnummer 

017131333 

 

E-postadress 

anna.eriksson@enkoping.se 

 

Förslag 

Medlem i Funkisglädje 

 

Motivering 

Kultur för alla, även vi som är funktionhindrade 
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Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
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Sammanträdesdatum 

2021-10-18 

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag - Medlem i Funkisglädje 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut. 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om att bli medlem i Funkisglädje har inkommit. 

 
Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2021-09-16 
 
 

 

Beslutet skickas till: 

Upplevelsenämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


