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Funkisfestivalen 
 
Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att söka medlemskap i föreningen Funkisglädje, samt 

 
att kommunens kostnader för medlemskapet och med åtagandet medföljande kostnader 
belastar omsorgsnämnden och kulturnämnden. 

 
 
 
Ärendet 
Funkisglädje är en ideell förening med syfte att bedriva stödjande aktiviteter inom främst 
kultur, idrott och fritid för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Föreningen 
finansieras av deltagande medlemmar, sponsorer och biljettförsäljning. Funkisfestivalen (före 
detta Funkismello) är Sveriges största sångtävling eller melodifestival för personer över 15 år 
med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS. Finalen 2018 genomförs 
på Cirkus i Stockholm 23 april. Målet med Funkisfestivalen är att skapa ett arrangemang som 
ger så många personer som möjligt med intresse för att sjunga en möjlighet att stå på scen och 
delta på sin nivå. Uppsala kommun vill med ett medlemskap i föreningen skapa en plattform 
för målgruppen och arbeta inkluderande med kultur, idrott och fritid utifrån program för full 
delaktighets målområde 9 som säger att ”… alla ska ges förutsättningar att delta i och 
tillgodogöra sig kulturliv, fritidsverksamhet, idrott och hälsofrämjande aktiviteter”1. 

 
Beredning 
Kulturnämndens och omsorgsnämndens verksamheter är de verksamheter som främst berörs 
av ett medlemskap. Ärendet är farmtaget i gemensam beredning med berörda nämnder. 

 
Föredragning 
Kommuner som är medlemmar kan vara med och planera och genomföra framtida 
arrangemang. Föreningens första arrangemang, Funkisfestivalen, bygger på kommunens egen 
deltävling och sedan föreningens efterföljande regionfinaler och riksfinal. 

 
 

1 Program för full delaktighet beslutades i kommunfullmäktige i december 2016 (KSN-2016-2166). 
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Det är 16 kommuner2, samt föreningar och enskilda som idag är medlemmar i föreningen. 
Medlemskommuners åtar sig att arrangera en deltävling i Funkisfestivalen, att involvera 
målgruppen med till exempel en jury, att ha en kontaktperson i kommunen och att använda 
det gemensamma grafiska materialet. 

 
De artister som har förmågan och möjlighet att delta vid kommundagar, företagsevent, mässor 
och andra tillställningar ska kunna erbjudas det. 

 
Medlemsavgift 
Medlemsavgift för 2018 är 35 000 kronor per kommun. Riksförbund betalar 2500 kronor, 
lokalavdelningar 500 kronor samt privatpersoner 50 kronor. Medlemsavgifterna för 2018 kan 
hållas nere då Poskodstiftelsen finansierar med ett beviljat bidrag på 1, 8 miljoner kronor. Den 
preliminära medlemsavgiften för 2019 beräknas till 50 000 kronor per kommun. 

 
Postkodstiftelsen engagemang under 2018 
Postkodstiftelsen har beviljat bidrag på 1,8 miljoner kronor för 2018.  Det är del av ett projekt 
som pågår fram till december 2018, med eventuell med förlängning 2019, i syfte att bredda 
och utveckla tävlingen, genomföra talangjakter/workshops, stärka och utveckla deltagarna 
samt möjliggöra för tryggare artister.  Exempel på andra aktiviteter är sponsringshantering 
och mässdeltagande. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förutom den årliga medlemsavgiften åtar sig kommunen att arrangera en deltävling med 
tillhörande kostnader. Kostnaderna beräknas till 80 000 kronor per år. Kostnaderna fördelas 
enligt överenskommelse mellan kulturnämnden och omsorgsnämnden. För omsorgs-
nämndens vidkommande ryms 2018 års kostnader inom befintlig budget.  
För övriga medförande kostnader så som till exempel ledsagning vid tävling och ersättning till 
artist belastar omsorgsnämnden enligt ordinarie reglementes ansvar. 
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2 Haninge, Botkyrka, Halmstad, Uppland Väsby, Järfälla, Lidingö Stad, Sollentuna, Solna Stad, Stockholmsstad, 
Sundbybergs Stad, Danderyd, Tyresö, Södertälje, Täby, Upplands Bro samt Värmdö. 


