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Svar på skrivelse om rätten till ledsagning
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att tjänsteutlåtandet utgör svar på
skrivelsen.
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Sammanfattning
I skrivelse begär Maria Johansson (L) att förvaltningen redogör för
vilka möjligheter personer med nedsatt syn samt personer med
andra funktionsnedsättningar har att kunna beviljas ledsagning eller
ledsagarservice för att kunna delta i arbetslivet.
Syftet med ledsagarservice och ledsagning är att bryta isolering och
underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättningar att
komma ut och delta i samhällslivet, till exempel för besök hos
vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet.
Staten har genom Arbetsförmedlingen ett ansvar för att ge
arbetsgivare stöd till personer med funktionshinder som medför
nedsatt arbetsförmåga och som har eller kan förväntas få svårigheter
att få eller behålla ett reguljärt arbete.
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Förvaltningen ser ledsagarservice/ledsagning som en betydelsefull
insats för att öka delaktigheten i samhället för enskilda personer med
funktionsnedsättning men finner inte att insatsen är tänkt som ett
stöd för att kunna delta i arbetslivet.
Ärendet
Maria Johansson (L) i stadsdelsnämnden har lämnat en skrivelse till
förvaltningen, daterad 2015-10-29, i vilken hon begär att
förvaltningen redogör för vilka möjligheter personer med nedsatt
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syn samt personer med andra funktionsnedsättningar har att kunna
beviljas ledsagning eller ledsagarservice för att kunna delta i
arbetslivet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning Social omsorg.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Syftet med ledsagarservice och ledsagning är att bryta isolering och
underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättningar att
komma ut och delta i samhällslivet, till exempel för besök hos
vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet. Syftet med
insatsen framgår av såväl förarbetena till socialtjänstlagen
(Regeringens proposition 1979/80:1) som av Regeringens
proposition 1992/93:159 om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
I Stockholms stads riktlinjer1 anges att ledsagarservice enligt lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
ges i syfte att underlätta för den enskilde att ha kontakter med andra
och bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande
funktionsnedsättning. Insatsen har karaktären av personlig service
och anpassas efter de individuella behoven. Insatsen är knuten till
aktiviteter utanför hemmet med avsikt att ge möjlighet för den
enskilde att delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet, besöka vänner
eller bara promenera. Insatsen ska tillgodose behov av ledsagning
vid exempelvis sjukhusbesök. Det är även möjligt att bevilja
ledsagarservice för matinköp och bankärenden om detta är ett led i
att komma ut i samhället bland andra människor och bryta en
isolering.
För personer som inte omfattas av LSS men har behov av
ledsagarservice kan behovet tillgodoses med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Bedömningen av ledsagning som
bistånd enligt SoL ska inte innebära några begränsningar jämfört
med ledsagarservice enligt LSS.
Staten har genom Arbetsförmedlingen ett ansvar för att ge
arbetsgivare stöd till personer med funktionshinder som medför
nedsatt arbetsförmåga och som har eller kan förväntas få svårigheter

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

1 Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar
och vuxna med funktionsnedsättning. Antagna av KS april 2002. Reviderade av
KF februari 2012.
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att få eller behålla ett reguljärt arbete. Förordning (2000:630) om
särskilda insatser för personer med funktionshinder innehåller
bestämmelser om Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska
program för personer med funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga och som har eller kan förväntas få svårigheter att få
eller behålla ett reguljärt arbete. Programmet omfattar stöd och
andra insatser som syftar till att kompensera nedsättning i
arbetsförmågan hos personer med funktionshinder och att stärka
dessa personers möjligheter att få eller behålla ett arbete genom
hjälpmedel och ekonomiskt eller personligt stöd. Bland annat kan
en arbetsgivare ansöka hos Arbetsförmedlingen om ekonomisk
ersättning om man låter någon av sina medarbetare hjälpa en annan
medarbetare som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en
funktionsnedsättning. Syftet med ersättningen är att underlätta för
personer med en funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete.
Stödet kallas för stöd till personligt biträde. Ersättningen kan
betalas ut så länge medarbetaren har behov av stöd för att klara sina
arbetsutgifter.
Förvaltningen ser ledsagning och ledsagarservice som betydelsefulla
insatser för att öka delaktigheten i samhället för enskilda personer med
funktionsnedsättning men finner inte att de utifrån syfte och riktlinjer
är tänkta som ett stöd för att kunna delta i arbetslivet.
Förvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.
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