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Handlingsplan för tillgänglighet Gävle Konserthus & 
Gävle Symfoniorkester 2021 

Bakgrund 
Målet för funktionshinderspolitiken är att samhället ska utformas så att män-
niskor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället, 
vidare jämlikhet i levnadsvillkor för flickor, pojkar, män och kvinnor med 
funktionsnedsättning. Viktiga utgångspunkter för målet är också de mänskliga 
rättigheter som finns i Förenta nationernas konvention om rättigheter för per-
soner med funktionsnedsättning och konventionen om barnets rättigheter. Re-
geringen anger i sin strategi inriktningen av insatser inom nio prioriterade om-
råden varav kulturen är ett område. 
 
Uppdrag, övergripande mål och policies 
Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester arbetar i enlighet med uppdrag 
från huvudman som är Gävle kommun samt i enlighet med Kulturplan Gävle-
borg där regionala kulturpolitiska mål för Gävleborg läggs fast av landstings-
fullmäktige.  
 
Gävle Symfoniorkester & Gävle Konserthus har i uppdrag att:  

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse samt erbjuda upplevelser av 
levande musik på hög professionell nivå 

• inspirera sin trogna publik, nå ut till ny publik och spela på scener och 
arenor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 

• bidra till att skapa positiva attityder till mångfald genom internation-
ella och interkulturella samarbeten  

• vara en stolthet för Gävle och Gävleborg genom konstnärlig spets på 
hög internationell nivå, samt vara en naturlig del i det som utvecklar 
regionen  

• aktivt bidra till ett kulturliv för, med och av barn och unga  

• erbjuda allmänheten en mångfald och bredd av musikaliska evene-
mang och vara känt i vida kretsar för sin höga musikaliska standard 
och för sitt breda spektrum av konstnärliga upplevelser  

• ha öppna dörrar gentemot det lokala och regionala musiklivet  
 
Landstinget Gävleborg vill genom den regionala kulturpolitiken bidra till ett 
kulturliv som ger livskraft och skapar sammanhang. Regional kulturverk-
samhet och regionala insatser ska i samverkan med kommunernas verksam-
heter och insatser utgöra en stödjande infrastruktur för kulturlivet i länet.  
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Den regionala kulturpolitikens övergripande mål är att:  

• möta människors grundläggande behov av kulturupplevelser 

• utmana det etablerade och vitalisera demokratin 

• förklara, inkludera och skapa delaktighet i samhället  

• bidra till kreativitet, nya idéer och nya kulturella uttryck 

• främja likvärdiga förutsättningar för kulturliv i länet 
 
Den regionala kulturpolitiken ska även bidra till att: 

• främja folkhälsan  

• öka länets attraktivitet  

• främja innovation och hållbar tillväxt 
 
 
Den verksamhet som bedrivs av Gävle Symfoniorkester & Gävle Konserthus 
kan sammanfattas enligt följande: 
 

• konsertverksamhet för barn och unga, familjer och vuxna i Gävle Kon-
serthus och på andra platser i regionen, nationellt och internationellt 

• publikarbete 

• pedagogiskt arbete 

• kongress & eventverksamhet 
 
Nulägesbeskrivning 
Gävle Konserthus invigdes den 20 januari 1998. En inventering gällande till-
gänglighet och enkelt avhjälpta hinder genomfördes av fastighetsägaren Gavle-
fastigheter AB 2006 och i arbetet deltog även kommunens tillgänglighetssam-
ordnare. Följande gicks igenom med uppgifter om uppfyllda krav på varje 
punkt under respektive rubrik enligt nedan: 
 
1 Allmänna uppgifter  
 Allmänna uppgifter om byggnaden och inventeringen 
2 Översiktliga uppgifter om byggnadens utformning 
 Uppgifter om entréförhållanden, planlösning, nivåskillnader och toaletter 
3 Förflyttning till byggnaden 
 Gångväg, angöringsplats, reserverade P-platser 
4 Framme vid byggnaden 
 Entré 
5 Vertikal förflyttning 
 Hiss, trappa, ramp 
6 Invändigt 
 Generellt om rum/utrymmen, toalett, toalett för rörelsehindrade, samlings 
 sal, föreläsningssal m m, reception/biljettkassa 
7 Uteplats 
8 Utrymning 
9 Detaljer 
 Skyltar, manöverdon och inredning, kontrast- och varningsmarkeringar 
10 Skötsel och rutiner 
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Åtgärdsplan 
Åtgärdsplan för tillgänglighet gällande enkelt avhjälpta hinder, informat-
ion/kommunikation och verksamhet genomförs i samarbete med staben vid 
Sektor Livsmiljö i Gävle kommun, med fastighetsägaren Gavlefastigheter AB 
samt med Gävle kommuns tillgänglighetssamordnare. Åtgärdsplanen kopplas 
till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
 
Arbetet med enkelt avhjälpta hinder kvalitetssäkrades 2017 med hjälp av certi-
fierad konsult via Boverket. 
 

Åtgärdsplan 2021 

 

Åtgärdsplan Ansvarig Genomförs Klart da-
tum 

Hörselslinga i konsert-
sal kompletteras med 
mobila enheter. 
 
Fortsatt utredning ang. 
förutsättningar för utö-
kat antal tillgängliga 
rullstolsplatser i Gävle 
Konserthus. 
 
 
Fortsatt utredning om 
logistiska möjligheter 
för utökat antal genus-
neutrala publiktoaletter 
 
 
 
Kontinuerlig bevakning 
av web för att säker-
ställa bibehållen stan-
dard WCAG 2.1 nivå AA 
 
. 
 
 

Scen & teknikchef 
Gävle Konserthus 
 
 
Konserthuschef, 
Gävle Konserthus i 
samarbete med 
Gavlefastigheter 
AB. 
 
 
Konserthuschef, 
Gävle Konserthus i 
samarbete med 
Gavlefastigheter 
AB. 
 
 
Kommunikations-
chef Gävle Kon-
serthus 
 
 
 

Våren 2021 
 
 
 
Våren 2021 
 
 
 
 
 
Våren 2021 
 
 
 
 
 
 
 
2021 

2021-03-31 
 
 
 
2021.06.30 
 
 
 
 
 
2021.06.30 
 
 
 
 
 
 
 
2021.12.31 
 
 
 
 
 

 
 
 
Uppföljning 
Uppföljning av åtgärdsplanen sker i samband med årlig verksamhetsuppfölj-
ning.  


