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 Följa-med-kort; kortet för personer med funktionsnedsättning.              

Ett Följa-med-kort är kortet som gör det möjligt för dig som har en funktionsnedsättning att ta 

del av kultur- och fritidsverksamheter. 

 Kortet är för dig som har funktionsnedsättning och som bor i kommunen. 

 Kortet är för dig som måste ta med en annan person som stöd vid besök i kultur- och 

fritidsverksamheter. 

 Den andra personen kan vara en kompis, släkting, granne eller någon som du väljer 

själv. 

 Kortet är personligt. 

 Du som har en funktionsnedsättning betalar själv din aktivitet. Den som följer med dig 

betalar inte. 

 Kortet gäller i högst två år. Efter två år måste du förnya kortet, om du vill fortsätta 

använda det. 

Inom Kulturnämndens verksamheter gäller Följa-med-kortet för närvarande i följande: 

 Borås konstmuseum 

 Borås museum 

 Textilmuseet 

 Borås stadsteater   

Följa-med-kortet gäller i dag inte på Röda Kvarn. Det är beklagligt av minst två skäl.  

1. Kulturen må vara fri, men för att det ska fungera måste den också vara tillgänglig och fri för 

alla att välja, film i allra högsta grad.  

2. Borås Stad är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att Borås finskspråkiga invånare har 

särskilda rättigheter, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Varje säsong visar Röda Kvarn nyproducerad film, även finsk film, i samarbete med 

Finlandsinstitutet. Det är en pågående satsning för att lyfta fram filmproduktioner, bl a från vår 

nordiska granne med inriktning mot Borås Stad som finskt förvaltningsområde. 

Det borde därför vara en självklarhet att Följa-med-kortet ska gälla även på Röda 

kvarn.  

Beträffande den ekonomiska frågan, kan man se att biljettpriset till Röda Kvarn är ett billigt 

alternativ i förhållande till Stadsteatern. Röda Kvarn ligger mellan 70-90 kr/biljett, medan 

Stadsteatern ligger mellan 100-250 kr/biljett.  

Att avvisa förslaget av kostnadsskäl  torde därför vara helt orimligt.  
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Kulturnämnden föreslås besluta att:  

- Följa-med-kortet ska gälla även på Röda kvarn.  

- Korten ska gälla fr o m 2019-07-01 

- Kostnaden för utvidgningen av giltigheten tas inom ramen för gällande budget. 

 

För Moderaterna och Kristdemokraterna  

Lotta Löfgren Hjelm (M), ledamot i Kulturnämnden 

Marie Jöreteg (M), ledamot i Kulturnämnden 

Falco Güldenpfennig (KD), vice ordförande i Kulturnämnden 


