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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att införa
kompiskort i Kalmar kommun.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att utifrån de goda exempel som
finns införa kompiskort även i Kalmar kommun.
Yttrande
Kommunledningskontoret har tillsammans med socialförvaltningen och
kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett yttrande över motionen.
Syftet med kompiskort
Syftet med ett kompiskort är att öka möjligheten för personer med
funktionsnedsättning att ta del av olika aktiviteter och arrangemang. Det görs
genom att personer med funktionsnedsättning får ta med sig en valfri person
som extra stöd och sällskap och som inte behöver betala för aktiviteten.
Beroende på vad arrangören har beslutat ska ingå i kompiskortet kan det
innebära fri entré, medlemskap etc. Kompisen är ingen förutbestämd person
utan kan variera från gång till gång beroende på aktivitet.
Målgrupp och giltighetstid
För att göra kortet tillgängligt för så många som möjligt som har ett behov
samt minska det administrativa arbetet föreslås kortet erbjudas till en bred
målgrupp, nämligen följande:
• Personer som har en funktionsnedsättning som begränsar hen att delta
i kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter.
• Folkbokförda i Kalmar kommun.
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Funktionsnedsättningen och behovet av ett kompiskort ska intygas av en
referensperson. Den personen kan t.ex. vara en handläggare/kontaktperson
inom kommun eller landsting, kurator eller lärare.
Inför förslaget om målgruppens omfattning har risken för ett eventuellt
missbruk övervägts eftersom ingen formell insats föreslås krävas utifrån beslut
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Denna risk ska vägas mot nyttan av vad en bred tillämpning innebär för de
personer som är begränsade i att kunna delta i olika kultur-, fritids- och
idrottsaktiviteter. Efter övervägande har vi valt att föreslå en generös
omfattning av målgruppen då vi anser att det är till störst gagn för personer
med funktionsnedsättning.
Ett tungt vägande argument har varit erfarenheterna från Växjö kommun som
sedan 2011 erbjuder kompiskort utifrån samma kriterier som föreslås tillämpas
inom Kalmar kommun. Växjö har under dessa år inte fått in ansökningar av
personer som inte har ett reellt behov och man har heller inte fått några
indikationer från anslutna föreningar och företag att kortet missbrukas.
För att förenkla för användarna och minska administrationen för kommunen
föreslås kortet ha en obegränsad giltighetstid. Det är motiverat utifrån att
funktionsnedsättningar ofta är livslånga samt att funktionsnedsättningen i sig
kan utgöra ett hinder för att ha koll på administration, ansökningar etc.
Innehåll och utformning
Innehållet avgörs av vilka föreningar, företag etc. som ansluter sig till kortet.
Varje arrangör bestämmer själv vad som ska ingå. Arrangören kan också välja
att göra begränsningar vad gäller antal besök per år eller tidpunkter när
kompiskortet ska gälla.
För att göra kortet så attraktivt som möjligt bör det finnas ett relativt stort och
varierat utbud av arrangörer när kompiskortet lanseras. Därefter är det viktigt
att kontinuerligt hålla kontakten med föreningar och företag för att kunna
utveckla kortet och erbjuda ett intressant utbud.
Verksamheter som drivs i kommunal regi bör ansluta sig till kortet i ett tidigt
skede då det visar att kommunen tycker att kortet fyller en viktig funktion. Det
borde även underlätta vid marknadsförning och för att få privata och ideella
aktörer att gå med.
Namn, foto och kortnummer föreslås finnas på kompiskortet.
Kostnader
Kostnaden för de anslutna föreningarna och företagen består av det som den
medföljande kompisen erbjuds, t.ex. fri entré till en teaterföreställning eller
gratis träning på ett gym. Samtidigt kan det innebära en extra intäkt för
arrangören då personen med funktionsnedsättning betalar ordinarie pris och
eventuellt inte hade kunnat delta utan stöd och sällskap av kompisen.
För Kalmar kommun innebär det under en uppstartsperiod på ca 1 år en
uppskattad arbetsinsats på 20 - 25 % för att informera om kortet och få
föreningar och företag att ansluta sig.
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När kortet lanserats behöver dess attraktivitet upprätthållas och informationen
om vilka som är anslutna vara aktuell. Utöver detta tillkommer en viss
administration för att utfärda och tillverka kortet. Eftersom kortet föreslås ha
en obegränsad giltighetstid underlättas det administrativa arbetet.
Utvärdering
För att veta om kompiskortet fyller sin funktion, och leder till att personer med
en funktionsnedsättning i större utsträckning deltar i kultur-, fritids- och
idrottsaktiviteter, är det lämpligt att göra en utvärdering efter en viss period.
Ett alternativ skulle kunna vara att inom ramen för den nationella
brukarundersökningen inom funktionshinderområdet som görs varje år lägga
till en lokal fråga om kompiskortet. I undersökningen skulle det också vara
möjligt att ställa frågor om utbudet av aktiviteter och ges möjlighet att lämna
önskemål om arrangörer som ännu inte finns med.
En regelbunden kontakt bör också hållas med anslutna företag och föreningar
för att få information om deras erfarenheter, behov av förändringar m.m.
Ansvarig förvaltning
I den s.k. uppstartsfasen, innan kortet lanseras, består den största insatsen från
kommunens sida i att ta kontakt med potentiella arrangörer och marknadsföra
det bland företag och i föreningslivet för att skapa ett stort och brett innehåll.
Då kontakter med föreningslivet är en del i kultur- och fritidsförvaltningens
verksamhet är det naturligt om förvaltningen initialt får ansvar för att utforma
kompiskortet.
När kompiskortet sedan ska tas i bruk förändras arbetsuppgifterna till viss del
då ansökningar ska administreras och korten utfärdas. Kontakter med
brukarorganisationer kommer krävas för att lämna information. I samband
med en ansökan bör dessutom en personlig kontakt tas för att informera om
kortet, svara på frågor, inhämta önskemål om utbud m.m. Socialförvaltningen
föreslås ta över ansvaret för kompiskortet när det tas i bruk då det i verksamheten finns en vana av att arbeta med personer med olika funktionsnedsättningar. I det fortsatta arbetet krävs en kontakt mellan socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen kring de företag och föreningar
som är anslutna till kortet.

Stina Nordström
Handläggare social hållbarhet
Bilaga
Motion
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Inför kompiskortet i Kalmar
Kompiskortet har som syfte att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsvariationer att ta
del av kultur-, idrotts- och fritidsutbud. Kortet gör det lättare att ta sig ut på olika aktiviteter då en vän kan
följa med helt gratis.
Med funktionsvariationer avses i det här fallet personer med intellektuella, psykiska eller fysiska
funktionsnedsättningar. Man ska ha en pågående insats enligt LSS för att ha möjlighet att ansöka om
Kompiskortet som är gratis.
Kompiskortet ger möjlighet att ta med sig en kompis som extra stöd, hjälp och sällskap på olika aktiviteter
och arrangemang. Den som fått ett kort beviljat bestämmer själv vem som följer med, det kan till exempel
vara en vän, personal eller släkting. Kompisen får fri entré, träningsavgift, medlemskap eller biljett helt
beroende på vad arrangören har beslutat ska ingå. Kortet bygger på att kommunen och föreningslivet gör
sina evenemang tillgängliga enligt gå ”två för en”.
I Umeå kan man med Kompiskortet gå två personer till priset av en på olika kultur-, fritids- och
idrottsaktiviteter. Där kan man ansöka om ett Kompiskort om man är över 12 år, bor i Umeå kommun
och har ett LSS-beslut.
Kompiskortet finns i många kommuner i södra Sverige bl.a. alla kommuner i Blekinge, Växjö, Alvesta,
Lessebo, Älmhult och Lund. Erfarenheterna visar att fler personer får tillgång till idrott, fritid och
kulturutbud, vilket bidrar till ökad delaktighet och gemenskap för alla medborgare. Föreningar får fler
besökare på sina evenemang och når nya målgrupper.
Med anledning av ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta:
Att socialnämnden ges i uppdrag att utifrån de goda exempel som finns införa kompiskort även i Kalmar
kommun

Carl-Henrik Sölvinger (L)

