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Uppdrag från kommunfullmäktige om genom-
lysning av ledsagningen för ökat inflytande 
samt förbättringar inom befintlig ledsagning 
och ledsagarservice 
Förslag till beslut  

1. Nämnden för funktionsstöd godkänner att ledsagarservice enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) vid behov inkluderar stöd med 
exempelvis förflyttning, av- och påklädning, dusch, toalettbesök och 
måltidssituationer. Detta i samband med aktiviteter som utförs inom ramen för 
syftet med den beviljade ledsagarservicen och de övergripande målen. 

Sammanfattning  
Ärendet avser ledsagarservice enligt LSS och har sin grund i uppdrag från 
kommunfullmäktige. Nämnden ska ta ställning till förvaltningens förslag om att 
ledsagarservice enligt LSS vid behov ska inkludera exempelvis stöd med förflyttning, av- 
och påklädning, dusch, toalettbesök och måltidssituationer. Detta i samband med 
aktiviteter som utförs inom ramen för syftet med den beviljade ledsagarservicen och de 
övergripande målen. 

I lagtexten, 9 e § LSS, tas det upp i vilka insatser omvårdnad ingår och ledsagarservice är 
inte en av de insatser som tas upp. Mot bakgrund av att frågan om ledsagarservice enligt 
LSS och omvårdnad inte närmare behandlas i rättspraxis och förarbeten samt att 
lagstiftaren har valt att formulera lagtexten på ett sätt som definierar i vilka insatser 
omvårdnad ingår snarare än i vilka insatser omvårdnad inte ingår så bedömer dock 
förvaltningen att det finns utrymme i lag att utföra vissa omvårdnadsinsatser inom ramen 
för ledsagarservice enligt LSS.  

Vid utförande av ledsagarservice enligt LSS i förvaltningen så ges redan idag stöd med 
insatser av omvårdande karaktär vid behov. Det är dock inte beslutat och angett i styrande 
eller stödjande dokument att insatser av omvårdande karaktär ska utföras i samband med 
ledsagarservice enligt LSS. 

I en bilaga till tjänsteutlåtandet informerar förvaltningen även nämnden om det arbete 
som har skett och sker med bakgrund av uppdragen från kommunfullmäktige gällande 
ledsagning enligt socialtjänstlagen (SoL) och ledsagarservice enligt LSS.  

  

Förvaltningen för funktionsstöd 
Daglig verksamhet och stöd 

 
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-11-21 
Diarienummer N161-1043/21 
 

Handläggare 
Anneli Jonebrant 
Telefon: 031-365 00 00 (växel) 
E-post: anneli.jonebrant@funktionsstod.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension  
Insatser i form av stöd med förflyttning, av- och påklädning, dusch, toalettbesök och 
måltidssituationer utförs redan idag av ledsagare i samband med den aktivitet som den 
enskilde har ledsagning till, om det finns behov av det. Med anledning av detta bedöms 
förslaget inte ge upphov till nya ekonomiska konsekvenser. 

Om inte ledsagaren skulle utföra stödet skulle den enskilde behöva ett beslut om 
ytterligare en insats, sannolikt hemtjänst, för att kunna genomföra aktiviteten. Förutom att 
det skulle innebära att den enskilde behöver ansöka om ytterligare en insats för att få stöd 
i samband med en redan beviljad insats så skulle det medföra ökade administrativa 
kostnader.  

Det är en lägre kostnad per timme för ledsagarservice än för hemtjänst varför det även ur 
ett ekonomiskt perspektiv bedöms lämpligare att stödet utförs inom ramen för ledsagar-
servicen.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension  
Syftet med ledsagarservice enligt LSS är att bryta den isolering som kan uppstå på grund 
av en funktionsnedsättning och att ge den enskilde möjlighet att delta i samhällslivet. 
Insatsen kan exempelvis användas till att besöka vänner, delta i kulturlivet eller bara för 
att promenera.  

Ledsagarservice ökar förutsättningarna för en meningsfull fritid och ett självständigt liv 
och bedöms ha en stark koppling till dessa två rättighetsområden i Göteborgs Stads 
program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Stöd med insatser av 
omvårdande karaktär i samband med aktiviteter som utförs inom ramen för beviljad 
ledsagarservice kan vara en förutsättning för att den enskilde ska kunna utföra aktiviteten. 
Om stödet inte utförs inom ramen för beslut om ledsagarservice enligt LSS skulle den 
enskilde behöva ett kompletterande beslut om annan insats, sannolikt hemtjänst, för att 
kunna genomföra aktiviteten. Det skulle innebära att den enskilde behöver ansöka om 
ytterligare en insats för att få stöd i samband med en redan beviljad insats. Om insatserna 
av omvårdande karaktär i stället utförs inom ramen för beslut om ledsagarservice enligt 
LSS behöver den enskilde inte ansöka om ytterligare en insats vilket bedöms vara positivt 
ur ett brukarperspektiv.  

Samverkan  
Förvaltningens samverkansgrupp  
Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp (FSG) den 7 
december 2022.  

Rådet för funktionsstödsfrågor  
Under våren har representanter utsedda av rådet för funktionsstödsfrågor deltagit i en 
arbetsgrupp tillsammans med representanter från förvaltningen. Arbetsgruppen som har 
träffats vid fyra tillfällen har lämnat synpunkter på förslag gällande ledsagning och 
ledsagarservice, däribland det förslag som nu lämnas till nämnden.  
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Den 7 december 2022 fick rådet för funktionsstödsfrågor en återkoppling om var 
förvaltningen befinner sig i arbetet med de förslag som togs fram under arbetet med 
arbetsgrupperna.  

Bilagor  
1. Information gällande ledsagning enligt SoL och ledsagarservice enligt LSS 

  



 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], tjänsteutlåtande 4 (7) 

Ärendet  
Nämnden ska ta ställning till om ledsagarservice enligt LSS vid behov ska inkludera stöd 
med exempelvis förflyttning, av- och påklädning, dusch, toalettbesök och 
måltidssituationer. Detta i samband med aktiviteter som utförs inom ramen för syftet med 
den beviljade ledsagarservicen och de övergripande målen.  

Ärendet har sin grund i ett uppdrag från kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet  
Bakgrund 
Med bakgrund av uppdrag från kommunfullmäktige och uppdrag i kommunfullmäktiges 
budget 2021 genomfördes under våren 2021 en utredning i samverkan mellan 
förvaltningen och stadsledningskontoret. Uppdragen avsåg att utreda förslag på 
förbättringar inom befintlig ledsagning enligt SoL och ledsagarservice enligt LSS samt att 
genomföra en genomlysning av ledsagningen för att se över hur den enskildes inflytande 
kan öka och utvecklas.  

Utredningen presenterades i en rapport där fyra förbättringsområden identifierades: 
organisering, kompetens, styrande och stödjande dokument samt information.  

Den 25 augusti 2021 (§ 151) beslutade nämnden för funktionsstöd att anteckna rapporten 
till protokollet; att förklara uppdraget i kommunfullmäktiges budget 2021 med 
flerårsplaner 2022 och 2023 fullgjort samt att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att 
genomföra en analys av vilka av rapportens förslag som förvaltningen bör arbeta vidare 
med och återkomma till nämnden för beslut. 

Den 15 december 2021 beslutade nämnden att godkänna förvaltningens förslag att arbeta 
vidare med förbättringsområdena organisering samt styrande och stödjande dokument. 
Förvaltningen bedömde att det var nödvändigt att arbeta med dessa områden först och att 
det sedan finns bättre förutsättningar att arbeta vidare med övriga två 
förbättringsområden. 

Den 27 januari 2022 beslutade kommunfullmäktige att de två uppdrag gällande 
ledsagning och ledsagarservice som gavs till nämnden för funktionsstöd är fullgjorda. I 
enlighet med ett tilläggsyrkande i kommunstyrelsen beslutade kommunfullmäktige att: 
”Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att genomföra de förslag som redovisas i 
rapporten Rapport: Uppdrag – förslag på förbättringar inom befintlig ledsagning och 
ledsagarservice samt genomlysning av ledsagningen för att se hur den enskildes 
inflytande kan öka och utvecklas för att stärka de identifierade förbättringsområdena 
inom organisering, kompetens, styrande och stödjande dokument samt information”. 

Arbetet med att genomföra de förslag som redovisas i rapporten är pågående. Arbetet har 
inletts med förbättringsområdena organisering och styrande och stödjande dokument. 
Under våren har två arbetsgrupper, en med representanter från förvaltningen och en med 
representanter från förvaltningen och representanter utsedda av rådet för 
funktionsstödsfrågor, arbetat med de förslag som utredningen lämnade inom dessa två 
förbättringsområden.  

Förvaltningen vill informera nämnden om det arbete som har skett och sker inom 
förbättringsområdena organisering och styrande och stödjande dokument, se bilaga 1.  
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Gällande ledsagarservice enligt LSS och omvårdnad lämnar förvaltningen ett förslag till 
beslut i detta tjänsteutlåtande.  

Omvårdnad och ledsagarservice enligt LSS 
Inom område styrande och stödjande dokument lämnade utredningen förslag om att 
utreda och tydliggöra i styrande eller stödjande dokument om ledsagarservice enligt LSS i 
Göteborgs Stad ska omfatta omvårdnad.  

Alla beslut om ledsagarservice enligt LSS utförs inom förvaltningen. Utredningen 
konstaterade att vid utförande av ledsagarservice enligt LSS så ges det stöd med insatser 
av omvårdande karaktär vid behov. Det är dock inte tydliggjort och beslutat och angett i 
styrande eller stödjande dokument att insatser av omvårdande karaktär ska utföras i 
samband med ledsagarservice. I Handbok för handläggning enligt SoL och LSS för 
personer med funktionsnedsättning anges att insatsen inte innefattar omvårdnad. 

I lagtexten, LSS § 9e, står det i vilka insatser omvårdnad ingår och ledsagarservice är inte 
en av de insatser som nämns. I förarbetena behandlas inte frågan om varför 
ledsagarservice inte anges som en av de insatser där omvårdnad ingår.  

Ledsagarservice enligt LSS beskrivs i förarbetena som en insats som kan underlätta för 
personer med omfattande funktionsnedsättningar att delta i samhällslivet. Servicen bör 
erbjudas dem som tillhör personkretsen och som inte har personlig assistans för att till 
exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att bara 
promenera. Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av ett 
omfattande funktionshinder. Insatsen bör ha karaktären av personlig service och anpassas 
efter de individuella behoven.  

Frågan om vad som avses med att ledsagarservice inte är en av de insatser där lagtexten 
anger att omvårdnad ingår och hur detta ska tolkas, finns inte särskilt behandlad i 
rättspraxis. Vad gäller den närmare innebörden av insatsen ledsagarservice har Högsta 
förvaltningsdomstolen i rättsfallet HFD 2011 ref. 8 konstaterat att förarbetena till 
bestämmelsen om ledsagarservice är mycket knapphändiga. Av rättsfallet framgår att 
omfattande insatser i assistansliknande former inte kan anses ligga inom ramen för vad en 
kommun kan förpliktas att svara för som ledsagarservice enligt LSS. Att 
omvårdnadsbehovet inte helt kan skiljas från insatsen ledsagarservice framgår dock av 
Regeringsrättens avgörande RÅ 2003 ref 79. I avgörandet bedömde Regeringsrätten att 
den sökande hade rätt till ledsagarservice vid en tre dagars resa till Danmark. Den 
enskilde bodde i en bostad med särskild service och beskrev att en förutsättning för att 
genomföra resan var att ledsagare medföljer och att denne kände personen väl eftersom 
en hel del personlig service ingick. Regeringsrätten för inget resonemang om att 
omvårdnad inte ingår i insatsen ledsagarservice och att resan därmed inte kan omfattas av 
insatsen.  

I statens offentliga utredning Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, SOU 2008:77, konstateras att termen omvårdnad inte är entydigt 
definierad i lagstiftning, förarbeten eller annan officiell text (s. 246). I Översyn av 
insatser enligt LSS och assistansersättningen, SOU 2018:88, framgår att SKL:s (nu 
SKR:s) förbundsjurister med ansvar för LSS har ifrågasatt om inte även omvårdnad borde 
ingå i insatsen ledsagarservice (s. 275). Begreppet omvårdnad finns inte definierat i 
Socialstyrelsens termbank.  
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Vissa kommuner, exempelvis Stockholm, Laholm, Askersund och Gävle kommun, 
beskriver i riktlinjer eller informationsmaterial att ledsagarservice enligt LSS omfattar 
hjälp som behövs i samband med ledsagningen och som inte kan vänta alternativt räknas 
det upp vilka specifika insatser den enskilde kan få hjälp med. I Stockholms stads 
riktlinje för ledsagning och ledsagarservice beskrivs exempelvis att omvårdnad inte ingår 
i ledsagarservice men vid behov inkluderar ledsagarservice hjälp med förflyttning, på- 
och avklädning, stöd vid toalettbesök, samt måltidssituationer. 

När det gäller ledsagning enligt SoL och omvårdnad finns det ingen motsvarande 
skrivelse i lagtexten så som för ledsagarservice enligt LSS. I Göteborgs stads riktlinje för 
ledsagning enligt SoL beskrivs att det av utredningen om ledsagning ska framgå om 
behovet av ledsagning även omfattar omsorgsinsatser under aktivitetens genomförande. 
Med anledning av det inte finns någon skrivelse i lagtext eller förarbeten som anger att 
omvårdnad inte ingår i ledsagning enligt SoL samt att det i riktlinjen finns en skrivelse 
som visar att ledsagning enligt SoL kan omfatta omsorgsinsatser så avser ärendet som 
behandlas i detta tjänsteutlåtande enbart ledsagarservice enligt LSS.  

Förvaltningens bedömning  
I enlighet med utredningen som genomfördes gör förvaltningen bedömningen att det bör 
tydliggöras om ledsagarservice enligt LSS ska omfatta stöd av omvårdande karaktär. 
Detta för att skapa tydlighet för den enskilde, för utföraren och vid handläggningen samt 
för att skapa bättre förutsättningar för likabehandling inom förvaltningen.  

Mot bakgrund av att frågan om ledsagarservice enligt LSS och omvårdnad inte närmare 
behandlas i rättspraxis och förarbeten samt att lagstiftaren har valt att formulera lagtexten 
på ett sätt som definierar i vilka insatser omvårdnad ingår snarare än i vilka insatser 
omvårdnad inte ingår så bedömer förvaltningen att det finns utrymme i lag att utföra vissa 
omvårdnadsinsatser inom ramen för ledsagarservice enligt LSS.  

Förvaltningen bedömer att stöd med insatser av omvårdande karaktär kan vara en 
förutsättning för att den enskilde ska kunna utföra aktiviteter inom ramen för syftet med 
beviljad ledsagarservice och de övergripande målen. Exempelvis gäller detta ledsagning 
till badhus eller ledsagning till restaurang/café. Detta bedöms också vara anledningen till 
att insatser av omvårdande karaktär redan utförs inom ramen för ledsagarservice enligt 
LSS utan att det finns tydliggjort och beslutat.  

Om stödet inte utförs inom ramen för beslut om ledsagarservice enligt LSS skulle den 
enskilde behöva ett kompletterande beslut om annan insats, sannolikt hemtjänst, för att 
kunna genomföra aktiviteten. Förutom att det innebär att den enskilde behöver ansöka om 
ytterligare en insats för att få stöd i samband med en redan beviljad insats så innebär det 
ökade administrativa kostnader. Detta bedöms göra det svårare för den enskilde och 
förvaltningen bedömer inte heller att det är kostnadseffektivt. 

I likhet med vissa andra kommuner bedömer förvaltningen därför att ledsagarservice 
enligt LSS vid behov bör omfatta vissa insatser av omvårdande karaktär. Förvaltningen 
bedömer att det bör konkretiseras vilket stöd som kan ges i samband med ledsagarservice. 
Förvaltningen föreslår att ledsagarservice enligt LSS vid behov inkluderar stöd med 
exempelvis förflyttning, av- och påklädning, dusch, toalettbesök och måltidssituationer. 
Detta i samband med aktiviteter som utförs inom ramen för syftet med den beviljade 
ledsagarservicen och de övergripande målen. 
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Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att ett ställningstagande och en skrivelse i 
enlighet med förslag till beslut skapar en tydlighet för både den enskilde och för 
förvaltningen och ökar förutsättningarna för att den enskilde får sina behov tillgodosedda 
i samband med ledsagarservice enligt LSS. Skrivelsen kommer att föras in i Handbok för 
handläggning enligt SoL och LSS för personer med funktionsnedsättning, i utförarnas 
rutindokument samt i den broschyr gällande ledsagning och ledsagarservice som 
förvaltningen kommer att ta fram.  

 

 

 

 

 

Camilla Blomqvist 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Ingela Johansson 

 

Avdelningschef Daglig verksamhet och stöd 
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