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Inför kompiskortet i Eskilstuna! 

För oss liberaler är det självklart att kommunen ska göra mer för att alla ska våga vara sig själva och få chansen att 

känna framtidstro. Tyvärr är har många personer med funktionsnedsättningar svårare än andra att på lika villkor 

delta föreningslivet eller ta del av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. För att underlätta för fler att våga så borde 

Eskilstuna införa kompiskort som gör att personer med funktionsnedsättning får ta med sig en valfri extra person 

som stöd och sällskap. Den extra personen som följer med behöver inte betala entré, medlemskap eller liknande 

avgifter medan personen med funktionsnedsättning betalar fullt pris. Medföljaren behöver inte vara en förutbestämd 

person utan kan variera beroende på aktivitet. Det är helt upp till den som har kompiskort att välja vem hen vill ha 

med sig. 

 

Kompiskortet finns i många andra kommuner och bygger på samarbete mellan kommunen och föreningslivet. 

Tanken är att föreningar och organisationer inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet kan stor skillnad för att bidra 

till ökad delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Föreningarna som ansluter sig väljer 

själva vad som ska ingå i ”två för en”-principen som kompiskortet bygger på. Det kan till exempel vara fri entré eller 

medlemskap och erbjudandet kan begränsas till vissa tider eller vissa utvalda evenemang. 

 

För att göra kortet tillgängligt för så många som möjligt som har ett behov och minska det administrativa arbetet 

föreslås kortet bör erbjudas till en bred målgrupp. Det bör vara personer som är folkbokförda i Eskilstuna kommun, 

har en insats enligt LSS eller inom socialpsykiatrin samt har en funktionsnedsättning som begränsar 

förutsättningarna att delta i kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Kompiskortet ska vara gratis och mycket lätt att 

ansöka om att få. Den som beviljas få kompiskort ska få ett bevis på detta och kommunen ska på lättläst svenska 

informera om vilka aktörer som är anslutna till kompiskortet. Kommunen bidrar genom att samordna och 

informera om kompiskortet och dess funktion. 

 

Kompiskortet finns i många kommuner i södra Sverige och även i Nyköping i vårt län. Det finns alltså gott om goda 

erfarenheter som visar att införande av kompiskort gör att fler tar del av utbudet av idrott, fritid och kultur. På så vis 

bidrar kompiskortet till ökad delaktighet och mer gemenskap för alla kommuninvånare. Dessutom får föreningar får 

fler besökare till sina evenemang och ökade möjligheter att nå nya målgrupper. Alla vinner på att kompiskort införs. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag: 

 Att utifrån goda exempel och intentionerna i motionen införa kompiskort för personer som är 

folkbokförda i Eskilstuna kommun, har en insats enligt LSS eller inom socialpsykiatrin samt har en 

funktionsnedsättning som begränsar förutsättningarna att delta i kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. 
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