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Kompiskort i Tyresö kommun

Förslag till beslut
Utvecklingsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att:
1. Godkänna redovisningen av kompiskort.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att införa kompiskort i Tyresö kommun.

Utvecklingsförvaltningen

Britt-Marie Lundberg-Björk
Förvaltningschef

Susanne Svidén
Fritidssamordnare

Beskrivning av ärendet
Uppdraget
I nämndplanen för kultur- och fritidsnämnden gavs förvaltningen i uppdrag att
utreda kostnader och föreslå hur förslag från utredningen kring
funktionsnedsatta om s.k. ”Kompisstöd” kan genomföras från 2016.
Utredningen ska vara klar senast april 2015 så att ev. ökande kostnader kan
inkluderas i Kommunplanen för 2016.
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Bakgrund
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 september 2014
presenterade utvecklingsförvaltningen en utredning om förutsättningar för
kultur, idrott och friluftsliv för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
När det gällde frågan om att kunna ta sig till aktiviteter för en del
funktionsnedsatta barn och unga framkom i utredningen att det kan vara viktigt
med ledsagning och medföljare till aktiviteten. Ett exempel kan vara ett s.k.
kompiskort som finns i några andra kommuner. Kompiskortet innebär att de
som har en funktionsnedsättning betalar som vanligt, men kompisen är med
gratis. Det kan vara entré, träningsavgift eller biljett. Kompisen kan vara en vän,
släkting eller personal. En av utredningens slutsatser var att förbättra
möjligheten till ledsagare eller kompis som kan följa med till aktiviteten.
Kompiskort i andra kommuner
Kompiskort finns framförallt i Skåne, Blekinge och Småland.
I de kommuner som har infört kompiskort sker ett nära samarbete med
socialförvaltningen inom respektive kommun. I Blekinge kan de som har en
insats enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade),
SOL(socialtjänstlagen) i kommunen eller har kontakt med vuxenpsykiatrin få ett
kompiskort.
I kommunerna i Kronobergs län ansöker man om kompiskort till
fritidskontoret och socialkontoret. I ansökan ska en referensperson intyga
funktionsnedsättningen.
Kompiskortet kan användas för de aktiviteter och evenemang som anslutit sig
till kompiskortet. Det kan exempelvis vara hockeymatcher besök i simhallen,
teaterbesök eller träning på friskis och svettis. I Kronobergs län gäller
kompiskortet på aktiviteter i hela länet.
Stockholms län
Kompiskort har inte införts i Stockholms län. Vid en genomgång framkommer
att det inte är aktuellt att införa kompiskortet i dagsläget. Förra året diskuterades
möjligheten att införa kompiskort i Stockholms län. Flera kommuner tyckte att
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det vore bra med ett samarbete i hela länet för att utöka antalet aktiviteter. Man
kom inte vidare med frågan och den är vilande i de flesta kommuner i
Stockholms län.
Tyresö kommun
Nuläge
I Tyresö kan en ledsagare/kompis redan idag följa med utan kostnad när en
funktionsnedsatt oavsett ålder går och simmar på Medley eller tränar på friskis
och svettis enkelgympa.
Kostnader
Kostnaderna för att införa kompiskortet skulle vara den arbetsinsats som krävs
för att ta emot och godkänna ansökningar om kompiskort. En arbetsinsats
krävs också för att ta kontakt med föreninger och privata aktörer som kan tänka
sig att ansluta sig till kompiskortet. Drivkraften att ansluta sig kan vara good-will
och att fler deltagare och besökare kommer till evenemangen än annars.
Därmed görs bedömningen att det inte direkt blir någon minskad intäkt för
föreningarna eller de privata aktörerna som ansluter sig. Sammanfattningsvis
kan sägas att den kostnad som uppkommer är administrationskostnader på
Tyresö kommuns fritidsavdelning.
Förslag till upplägg
För tillfället verkar det inte vara aktuellt i någon annan Stockholmskommun att
införa kompiskort. För att ge funktionsnedsatta i Tyresö kommun tillgång till
ytterligare möjligheter att delta i fritidsaktiviteteter föreslår
utvecklingsförvaltningen att införa kompiskort i Tyresö kommun på försök
under 2016.
Inledningsvis tas kontakter med ett antal föreningar och privata aktörer som har
aktiviteter och evenemang i Tyresö och frågar om de kan tänka sig att ansluta
sig till kompiskortet. Om det blir ett antal som anmäler sig läggs information ut
på hemsidan om att funktionsnedsatta kan ansöka till fritidsavdelningen om ett
kompiskort. I ansökan ska en referensperson anges som kan intyga
funktionsnedsättningen. Ingen ytterligare handläggning och bedömning görs
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kopplat till personens funktionsnedsättning. Målgruppen är barn- och
ungdomar med funktionsnedsättning i åldern 10-25 år.
I övriga kommuner som infört kompiskort finns ingen åldersgräns.
Fritidsavdelningens uppdrag är att arbeta för fritidssysselsättning för barn och
ungdomar och därför föreslås en övre åldersgräns. Vid 10 år kan man tänka att
barn utan funktionsnedsättning kan göra vissa aktiviteter utan föräldrar och
därför föreslås en nedre åldersgräns.
Efter ett år bör en utvärdering genomföras med en sammanställning över antal
föreningar som deltagit och hur många ansökningar som inkommit. Om Tyresö
kan visa på goda resultat kan förhoppningsvis ett samarbete med andra
kommuner i Stockholms län utvecklas så att aktiviteterna kan bli många fler och
eventuellt kopplas ihop med fritidsnätet.

