
Ett nyckelord för Länsmusiken i Kalmar län är mångfald. Därför omfattar musikutbudet 
ett brett spektra för att väcka nyfikenhet och engagemang oavsett ålder, utbildning 
och kulturell bakgrund. Länsmusikens omfattande verksamhet gör det möjligt för de 
flesta att uppleva kvalitativ musik. Det ger social rättvisa och öppnar en dörr till ett 
rikare kulturliv. 

I dokumentet anges aktuellt läge och prioriteringar inom Länsmusikens arbete med 
tillgänglighet inom följande områden:

- Verksamhet
- Kommunikation och information 
- Lokaler och utrustning
- Arrangörsföreningars åtgärder

Handlingsplan för 
tillgänglighetsarbete
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Verksamhet
Att delta i kulturlivet är en demokratisk rättighet. Länsmusiken har ett genremässigt 
brett utbud som gör musiken tillgänglig för målgrupper som omfattar alla från barn till 
äldre på äldre- och demensboenden. 
Länsmusiken har egna musiker samt anlitar också ett stort antal frilansmusiker för att 
erbjuda ett stort musikaliskt uttryck. Länsmusikens musiker förbereder också regelbun-
det publiken innan konserterna för att göra upplevelsen större.

Kommunikation/information
Länsmusiken har en hemsida som innehåller relevant information om Länsmusikens 
verksamhet samt de konserter som arrangeras i samarbete med lokala arrangörsför-
eningar. En funktion på sidan gör det möjligt att få texten översatt till ett stort antal 
språk. På hemsidan finns kontaktuppgifter till respektive arrangör som kan ge utförlig 
information och underlätta konsertbesöket.

Lokaler och utrustning
De personer som har en synskada, en hörselskada eller ett rörelsehinder behöver vissa 
anpassningar av konsertlokalen för att kunna ta del av det utbud som presenteras där.
Länsmusiken har en omfattande verksamhet som bedrivs i samarbete med lokala 
arrangörsföreningar, träffpunkter och skolor i länets alla kommuner. Det innebär att ett 
stort antal lokaler och scener används. 
I många fall är tillgängligheten god beroende på att lokalerna är nybyggda och följer 
ett regelverk som har skärpts under senare år. Alla lokaler kan dock anpassas för bätt-
re tillgänglighet, vilket till exempel åtgärder som gjorts på Kalmar Slott uppvisar. 
I arbetet med att öka tillgängligheten kan inte ekonomiska ramar lägga hinder i 
vägen.

Inventering
Länsmusiken har som mål att tillgängligheten till arrangörsföreningarnas spelplatser 
inventeras och dokumenteras. Denna information kommer att presenteras kommunvis 
på Länsmusikens hemsida. Respektive arrangörsförening ansvarar för att inventera 
sina spelplatser.



Rekommendationer till lokala arrangörsföreningar 
inför val av konsertlokaler

Rörelsehindrade
För att lokalen ska vara tillgänglig för personer med rörelsehinder måste det gå att ta 
sig in i den med rullstol. Om det finns trappor i eller till lokalen bör dessa vara kom-
pletterade med en rullstolsramp eller hiss där manöverpanelen ska ha
reliefmärkta knappar. På rullstolsrampen ska det finnas ledstång och avåkningsskydd 
efter långsidorna. Även trappor ska ha ledstång. Den som sitter i rullstol ska kunna ta 
sig in i konsertlokalen genom samma ingång som alla andra. Bara i nödfall bör man 
använda bakdörrar och liknande.
Enligt Boverket ska det finnas en toalett som är anpassad för rullstolsburna personer. 
Den ska ha bredare dörr utan tröskel och med draghandtag på insidan av dörren. 
Inne i konsertlokalen ska det finnas plats för rullstolar. Det löser man lättast genom 
att ta bort några av de fasta stolarna. Rullstolsplatserna ska naturligtvis vara på bästa 
plats, mitt i salongen. Inte framför eller bakom övriga sittplatser. Vidare är det viktigt 
att också utrymningsvägarna fungerar för den som är rullstolsburen. 

Synskadade
För den som är synskadad är det viktigt att första och sista trappstegen är försedda 
med kontrastmarkering. Var noga med att skyltar och hissar är reliefmärkta.

Hörselskadade
För hörselskadade personer bör det finnas en fungerande teleslinga eller motsvarande 
i lokalen. Om slingan inte täcker hela lokalen bör det tydligt anges.
Brandlarm och liknande bör förutom att avge ljud även vara visuella, alltså kunna 
uppfattas med synen.

Ledsagare
Erbjud gärna ledsagare att uppleva konserten gratis. Skicka information om konser-
ten i god tid till ledsagare och funktionshindrade för att ge en utökad upplevelse av 
konserten. 

Stöd för tillgänglighet
Hos Boverket går det att söka statliga pengar för att bygga nytt och göra förbättringar 
av olika lokaler. Boverket lämnar bidrag till ny- och tillbyggnad av vissa kulturlokaler 
som museer, teatrar och konsertlokaler. Bidrag kan även sökas för upprustning och
handikappanpassning av sådana lokaler. Boverket lämnar också bidrag till ny- och 
ombyggnad av allmänna samlingslokaler, samt upprustning och handikappanpassning. 
En allmän samlingslokal ska ägas eller disponeras av kulturell verksamhet, förströelse 
eller liknande verksamhet.
Mer information finns på Boverkets hemsida www.boverket.se


