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§ 123 - Svar motion - Kompiskort för personer med 
funktionsvariationer 
Det har inkommit en motion från Socialdemokraterna i Hagfors om kompiskort 
för personer med funktionsvariationer. 

Motionen föreslås bifallas, i enlighet med bifogat svar på motionen. Uppstart kan 
ske efter framtagande av rutiner och information till föreningslivet. Målsättningen 
är att nå ut till aktuell målgrupp med information under hösten och därefter 
uppstår en administrativ hantering innan de enskilda som önskar kompiskort kan 
börja nyttja möjligheten. Enskilda kan sedan löpande be om ett kompiskort utifrån 
aktuella kriterier. 

Utvärdering av kompiskort kommer göras efter årsskiftet 2023/2024. Utfallet och 
nyttjandegraden kommer då följas upp. En uppskattning av kostnaderna för 
föreningslivet samt en uppföljning av kostnaden för kommunen ingår. 
Utvärderingen kommer ligga till grund för beslut om fortsatt erbjudande av 
kompiskort efter halvårsskiftet 2024.  

Handlingar i ärendet 
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2022-05-30 § 87 
Inkommen motion – Kompiskort för personer med funktionsvariationer 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 7 - Inkommen motion – Kompiskort för 
personer med funktionsvariationer. 
Tjänsteskrivelse Svar motion; Kompiskort för personer med funktionsvariationer, 
Maria Persson, Socialchef. 
Svar till motion; Svar på motion- Kompiskort för personer med 
funktionsvariationer, Sara Källvik, utvecklingskoordinator, Louise Jonasson, 
verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri och Kim Henriksson, verksamhetsstrateg 
IoO.    

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motion om Kompiskort för personer med 
funktionsvariationer. 

Beslutet skickas till 
Maria Persson, Socialchef 
Utvecklingsenheten 
Louise Jonasson, Verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri 
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§ 87 - Svar motion - Kompiskort för personer med 
funktionsvariationer 
Det har inkommit en motion från Socialdemokraterna i Hagfors om kompiskort 
för personer med funktionsvariationer. 
Motionen föreslås bifallas, i enlighet med bifogat svar på motionen. Uppstart kan 
ske efter framtagande av rutiner och information till föreningslivet. Målsättningen 
är att nå ut till aktuell målgrupp med information under hösten och därefter 
uppstår en administrativ hantering innan de enskilda som önskar kompiskort kan 
börja nyttja möjligheten. Enskilda kan sedan löpande be om ett kompiskort utifrån 
aktuella kriterier. 

Utvärdering av kompiskort kommer göras efter årsskiftet 2023/2024. Utfallet och 
nyttjandegraden kommer då följas upp. En uppskattning av kostnaderna för 
föreningslivet samt en uppföljning av kostnaden för kommunen ingår. 
Utvärderingen kommer ligga till grund för beslut om fortsatt erbjudande av 
kompiskort efter halvårsskiftet 2024.  

Handlingar i ärendet 
Inkommen motion – Kompiskort för personer med funktionsvariationer 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 7 - Inkommen motion – Kompiskort för 
personer med funktionsvariationer. 
Tjänsteskrivelse Svar motion; Kompiskort för personer med funktionsvariationer, 
Maria Persson, Socialchef. 
Svar till motion; Svar på motion- Kompiskort för personer med 
funktionsvariationer, Sara Källvik, utvecklingskoordinator, Louise Jonasson, 
verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri och Kim Henriksson, verksamhetsstrateg 
IoO.    

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motion om Kompiskort för personer med 
funktionsvariationer. 

Beslutet skickas till 
Maria Persson, Socialchef 
Utvecklingsenheten 
Louise Jonasson, Verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri 
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Svar motion; Kompiskort för personer med 
funktionsvariationer 
Det har inkommit en motion från Socialdemokraterna i Hagfors om 
kompiskort för personer med funktionsvariationer. 

Motionen föreslås bifallas, i enlighet med bifogat svar på motionen. 
Uppstart kan ske efter framtagande av rutiner och information till 
föreningslivet. Målsättningen är att nå ut till aktuell målgrupp med 
information under hösten och därefter uppstår en administrativ hantering 
innan de enskilda som önskar kompiskort kan börja nyttja möjligheten. 
Enskilda kan sedan löpande be om ett kompiskort utifrån aktuella kriterier. 

Utvärdering av kompiskort kommer göras efter årsskiftet 2023/2024. 
Utfallet och nyttjandegraden kommer då följas upp. En uppskattning av 
kostnaderna för föreningslivet samt en uppföljning av kostnaden för 
kommunen ingår. Utvärderingen kommer ligga till grund för beslut om 
fortsatt erbjudande av kompiskort efter halvårsskiftet 2024.  

Handlingar i ärendet 
Inkommen motion – Kompiskort för personer med funktionsvariationer 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 7 - Inkommen motion – Kompiskort för 
personer med funktionsvariationer. 
Tjänsteskrivelse Svar motion; Kompiskort för personer med funktionsvariationer, 
Maria Persson, Socialchef. 
Svar till motion; Svar på motion- Kompiskort för personer med 
funktionsvariationer, Sara Källvik, utvecklingskoordinator, Louise Jonasson, 
verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri och Kim Henriksson, verksamhetsstrateg 
IoO.    
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motion om Kompiskort för personer med 
funktionsvariationer. 
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Thony Liljemark 

  
 
 

Ordförande Individ- och  omsorgsutskottet   
 
 
Beslutet skickas till: 
Maria Persson, Socialchef 
Utvecklingsenheten 
Louise Jonasson, Verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri
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§ 7 - Inkommen motion - Kompiskort för personer med 
funktionsvariationer  
Socialdemokraterna i Hagfors har lämnat en motion där man skriver att alla 
människor har rätt till meningsfulla fritidsaktiviteter, men för vissa är det svårt att 
delta ensam utan något stöd av en annan person. Kompiskortet, som används i 
flera kommuner idag till exempel Umeå, Växjö, Eslöv, är ett kort till personer 
över 12 år med beviljade insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen). 
Innehavaren av kompiskortet har möjlighet att ta med sig en stödperson på olika 
kultur- och idrotts evenemang där det är gratis för stödpersonen om innehavaren 
betalar.  Kompiskortet innebär att fler får ta del av kommunens utbud av kultur- 
och idrottsevenemang och föreningar och arrangörer har möjlighet att nå en större 
målgrupp. 
 
Socialdemokraterna yrkar därför: 
- att kompiskortet införs i Hagfors kommun där innehavaren av kortet har 
möjlighet att ta med sig en stödperson (fler om behovet finns) på olika kultur och 
idrottsevenemang gratis 
- att föreningar och arrangörer som får bidrag från Hagfors kommun ska vara 
anslutna till Kompiskortet 
- Att kompiskortet ska gälla i Hagfors och Munkfors kommun under 
förutsättning att även Munkfors beslutar om samma sak 
- Att förening som påvisar en betydande inkomstförlust kopplat till Kompiskortet 
kan söka extra medel hos sin kommun 

Handlingar i ärendet 
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse 2022-01-18 
Socialdemokraternas motion – Kompiskort för personer med funktionsvarianter, 
2021-12-21 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunledningsutskottet för beredning. 

Beslutet skickas till 
Jens Fischer 
Lars Sätterberg 
Ingela Axelsson



2021-12-21
Motion till kommunfullmäktige i Hagfors

Kompiskort för personer med funktionsvariationer.

Alla människor har rätt till meningsfulla fritidsaktiviteter, men för vissa är det svårt att
delta ensam utan något stöd av en annan person. Kompiskortet, som används i flera
kommuner idag till exempel Umeå, Växjö, Eslöv, är ett kort till personer över 12 år
med beviljade insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen).
Innehavaren av kompiskortet har möjlighet att ta med sig en stödperson på olika
kultur-  och idrotts evenemang där det är gratis för stödpersonen om innehavaren
betalar. Den stödjande personen kan vara en personal, kompis, granne eller
familjemedlem. Om innehavaren av kompiskortet har behov av fler än en stödperson
ska detta framgå på kompiskortet.

Kompiskortet innebär att fler får ta del av kommunens utbud av kultur- och
idrottsevenemang och föreningar och arrangörer har möjlighet att nå en större
målgrupp.

Vi socialdemokrater tycker det är viktigt att alla människor får ta del av olika kultur-
och idrottsevenemang. Ett kompiskort medför att fler har möjlighet att ta del av
utbudet  och får då en mer meningsfull fritid.

Vi socialdemokrater yrkar därför
- att kompiskortet införs i Hagfors kommun där innehavaren av kortet har

möjlighet att ta med sig en stödperson (fler om behovet finns) på olika kultur-
och idrottsevenemang gratis

- att föreningar och arrangörer som får bidrag från Hagfors Kommun ska vara
anslutna till Kompiskortet

- Att kompiskortet ska gälla i Hagfors och Munkfors kommun under
förutsättning att även Munkfors beslutar om samma sak.

- Att förening som påvisar en betydande inkomstförlust kopplat till Kompiskortet
kan söka extra medel hos sin kommun

Malin Ericsson
Håkan Lindh Socialdemokraterna Hagfors
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