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Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
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Sammanfattning
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till reviderade riktlinjer
för ledsagning och ledsagarservice. Förändringarna innebär en mer
flexibel bedömning av vad som avses med insatsen och ger ökad
flexibilitet i användningen av beviljad ledsagning samt
omkostnader.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått förslag
till reviderade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice
som tagits fram av socialförvaltningen.
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Remissvaret ska lämnas in till kommunstyrelsen senast den 24 april
2018. Ärendet har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder,
äldrenämnden, HSO Stockholms stad samt till kommunstyrelsens
råd för funktionshinderfrågor och rådet för mänskliga rättigheter.
Ärendet
De förändringar som socialförvaltningen föreslår har sin
utgångspunkt i uppdraget om att verka för en flexibel bedömning
och användning av ledsagningstimmar och hantering av
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omkostnader. Delar i riktlinjerna har även reviderats för att
motsvara gällande lagstiftning och rättspraxis inom området.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för socialtjänst i samverkan
med avdelningen för utförare i egenregi. Ärendet behandlas i
funktionshinderrådet den 11 april 2018 samt i pensionärsrådet och
förvaltningsgruppen den 12 april 2018.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till reviderade riktlinjer
för ledsagning och ledsagarservice. Förvaltningen anser att
förändringarna förtydligar vad insatsen kan omfatta och att de
innehåller fler exempel än tidigare på vad ledsagning och
ledsagarservice kan avse. Förändringarna stärker brukarperspektivet
genom att belysa vikten av att utgångspunkten är den enskildes
behov och önskemål. Förändringarna möjliggör för den enskilde att
använda beviljade ledsagningstimmar och omkostnadsersättning
flexibelt under en tremånaders period med möjlighet att föra över
outnyttjade timmar och omkostnadsersättning från en månad till en
annan.
Det nya förslaget kan leda till ökad administration och
förvaltningen ser behov av att särskilt följa upp insatsen ledsagning
och ledsagarservice samt omkostnadsersättningen för ledsagare
efter implementering av de reviderade riktlinjerna. Handläggning
kring beslut om omkostnader skulle även behöva förtydligas
ytterligare.
Förvaltningen anser att målgruppen äldre bör lyftas mer i
riktlinjerna. I stycket om önskemål om val av ledsagare bör det
förtydligas att Stockholms stad inte tillämpar anhöriganställningar.
Förvaltningen anser att ärendet är könsneutralt då riktlinjerna har
genomgående fokus på den enskildes behov och önskemål.
Förslaget har därför inte bedömts ha någon påverkan på
förhållandet mellan könen eller jämställdhet.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
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