
 

Kompiskortet  
Information till föreningsliv, organisationen och aktörer 

inom kultur och fritidsområden i Skellefteå kommun. 
  

 
Vill ni hjälpa till att skapa ett Skellefteå för alla? 
Den som har en funktionsvariation har ibland svårt att ta del av det kultur 

och fritidsutbud som erbjuds, de deltar även i mycket mindre 

utsträckning i vårt föreningsliv. 

 

Det finns tyvärr fortfarande många hinder på vägen, både fysiska, 

praktiska, sociala och ekonomiska, vilket gör att personer med 

funktionsvariationer i större utsträckning drabbas av psykisk ohälsa. 

 

Kultur & fritidsförvaltningen vill därför be er att göra som 

kommunens alla badhus, anslut er till Kompiskortet. 
 
 
Kompiskortet – vad är det? 
Kompiskortet är ett steg på vägen mot ett mer tillgängligt Skellefteå! 

 

Med ett kompiskort har den med funktionsvariation möjlighet att ta med 

en stödperson. Kortet innebär att kortinnehavaren betalar ordinarie pris 

medan stödpersonen följer med gratis eller till ett reducerat pris. 

 

En stödjande person kan vara en anställd men även en kompis, granne 

eller släkting. 

 

Föreningen eller aktören dvs ni bestämmer själva vad som gäller hos just 

er, som till exempel entréer, medlemskap, träningsavgifter och biljetter. 



 

Det kan också innebära begränsningar i antal, platser, dagar och tider då 

kortet ska gälla. 

 

Det utgår ingen ersättning för de som ansluter sig till Kompiskortet utan 

all medverkan är frivillig och sker på eget initiativ. 

 

Kortet ska inte vara förenat med några extrakostnader för 

kortinnehavaren och det utgår ingen ersättning för medföljande 

stödperson. 

Kompiskortet – vem är ansvarig? 
Kompiskortet är ett samarbete mellan Skellefteå kommun och olika 
föreningar eller andra aktörer inom kultur och fritidsområdet. 

Skellefteå kommun kommer att ansvara för att ha övergripande 
information om Kompiskortet. Det kommer att finnas länkar till anslutna 
aktörer på Kompiskortets webbplats.  

Information om vad anslutna aktörer erbjuder kommer att finnas på 
Kompiskortets webbplats, tillsammans med era kontaktuppgifter. 

Ni kan också lägga ut information om vad som gäller för kompiskortet på 
er egen hemsida. 

Den som kan få ett Kompiskort ska vara över 18 år, och ha beviljade 
insatser enligt LSS (Lagen om särskilt stöd) 

Målet är att Kompiskortet kommer att startas upp under våren 2022. 

Kompiskortet kommer att utvärderas efter 3 år 

 
 
 

Kontakt 

Jimmy Johansson 

Kultur & fritidssamordnare  

Mobil: 070-664 05 57 

Mejl: Kompiskortet@skelleftea.se 


