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Bilaga 1.  

 

Information gällande ledsagning enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och ledsagarservice 
enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 
 

Som beskrivits i tjänsteutlåtandet beslutade kommunfullmäktige den 27 januari 2022 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” 

Nedan ges en beskrivning av hur förvaltningen har arbetat och arbetar för att genomföra 
de förslag som redovisas i rapporten. Som nämnts i tjänsteutlåtandet har arbetet inletts 
med förbättringsområdena organisering och styrande och stödjande dokument. De två 
arbetsgrupperna som har arbetat med förslagen under våren är avslutade.  

Förbättringsområde organisering 
Utredningen lämnade förslag om att se över organiseringen för utförandet av 
ledsagningen inom förvaltningen för funktionsstöd samt att ställning till om och i så fall i 
vilka situationer PAN-anställningar ska användas. Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) definierar PAN som lön- och anställningsvillkor för personliga assistenter och 
anhörigvårdare. PAN-anställning innebär att brukaren anmodar att en viss person ska 
anställas.  

Organisering 
Inom förvaltningen sker utförandet av ledsagning enligt SoL och ledsagarservice enligt 
LSS på många olika enheter inom två olika avdelningar. Förvaltningen har beslutat att 
genomföra en organisationsförändring. All ledsagning som utförs inom förvaltningen, 
enligt SoL och LSS, kommer att samlas inom en enhet inom avdelning daglig verksamhet 
och stöd, verksamhetsområde läger och personligt stöd. Syftet är att skapa en mer 
enhetlig organisation som ökar förutsättningarna för likartad behandling och en mer 
effektiv organisation. Syftet är vidare att skapa bättre förutsättningar för flexibilitet och 
inflytande för den enskilde när det gäller utförandet av ledsagarservicen eftersom det 
innebär en större bemanning av ledsagare. I nuläget pågår ett förberedelsearbete inför 
organisationsförändringen som träder i kraft våren 2023.  

PAN-anställningar 
När det gäller PAN-anställningar har förvaltningen beslutat att PAN-anställningar ska 
vara ett komplement till HÖK-anställda (anställda enligt huvudöverenskommelsen). På 
den enhet där utförandet av ledsagningen samlas kommer det att skapas en rutin för PAN-
anställningar och vilka steg som ska vara genomförda innan en PAN-anställning kan bli 
aktuell. Exempelvis ska det framgå att utföraren alltid ska stämma av med myndighet 
kring den föreslagna PAN-anställde.  
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Förbättringsområde styrande och stödjande dokument 
Utredningen lämnade förslag om att utreda och tydliggöra i styrande eller stödjande 
dokument: hur omkostnader ska hanteras och bedömas; om det ska finnas möjlighet för 
den enskilde att spara timmar och i så fall inom vilka ramar; om beslut om 
ledsagarservice enligt LSS ska fattas per månad och om ledsagarservice enligt LSS i 
Göteborgs Stad ska omfatta omvårdnad. 

Utredningen lämnade även förslag om att se över möjligheten att införa beslutstyperna 
tillfälligt utökad ledsagning enligt SoL och tillfälligt utökad ledsagarservice enligt LSS i 
Treserva.  

Omkostnader 
I Göteborgs Stads riktlinje för ledsagning enligt SoL anges att eventuella omkostnader 
vid genomförandet ska bedömas och bekostas av utförande verksamhet. I Göteborgs 
Stads Handbok för handläggning av individuellt stöd enligt LSS och SoL till personer 
med funktionsnedsättning beskrivs att utföraren utifrån handläggarens uppdrag och den 
enskildes önskemål ska ta ställning till vad som är skäliga omkostnader. 

Idag hanteras omkostnader på olika sätt på de enheter i förvaltningen där ledsagning 
utförs. Förvaltningen bedömer att den organisationsförändring som kommer att 
genomföras gällande ledsagningen förbättrar förutsättningarna för att göra mer lika 
gällande omkostnader, när omständigheterna är likartade.  

Förvaltningen har tagit fram en rutin för handkassa som också gäller omkostnader i 
samband med pedagogiska aktiviteter som genomförs med brukare, till exempel i 
samband med ledsagning. Denna rutin anger en viss maxsumma för ledsagarens 
omkostnader i samband med mat och fika.  

Beslut om ledsagarservice enligt LSS per månad 
Förvaltningen har beslutat att beslut om ledsagarservice enligt LSS ska fattas per månad 
vilket också innebär att timmarna kan fördelas över månaden och inte är styrda till ett 
visst antal timmar per vecka. Jämfört med beslut per vecka bedöms det ge en ökad 
möjlighet till delaktighet och inflytande över hur de beviljade timmarna ska fördelas. Det 
är också i enlighet med riktlinjen för ledsagning enligt SoL som anger att beslut om 
ledsagning enligt SoL fattas per månad.  

Representanter utsedda av rådet för funktionsstödfrågor har fört fram att beslutsperioder 
på ett år ofta är stressande för den enskilde och att det är en för kort beslutsperiod. Med 
bakgrund av detta kommer förvaltningen att se över beslutsperioderna när det gäller 
beslut om ledsagarservice enligt LSS och ledsagning enligt SoL. En individuell 
bedömning gällande tidsbegränsning ska dock alltid göras. Tidsbegränsningen ska vara 
kopplad till att svara på ansökan samt motiveras.  

När det gäller att se över möjligheten att införa beslutstyperna tillfälligt utökad 
ledsagning enligt SoL och tillfälligt utökad ledsagarservice enligt LSS i Treserva 
framkom det under arbetets gång att dessa beslutstyper redan är införda.  

Möjlighet att spara timmar 
Den enhet som kommer att ansvara för utförandet av ledsagning enligt SoL och LSS i 
förvaltningen kommer att ta fram en rutin som beskriver vad som gäller vid avbokningar 
av den enskilde och vid avbokningar från förvaltningen, tex vid ledsagares sjukdom, samt 
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vad som gäller med timmarna när beslut anges per månad. Det kommer även att beskrivas 
i den broschyr som förvaltningen kommer att ta fram.  

Utifrån det som framkom i utredningen och i arbetsgrupperna har förvaltningen fört en 
dialog kring frågan om den enskilde ska ha rätt att spara outnyttjade timmar och i så fall i 
vilken omfattning. I sitt övervägande har förvaltningen beaktat flera olika perspektiv. För 
verksamheten kan det innebära vissa utmaningar när det gäller planeringen av utförandet. 
Om rätten att spara timmar ska ha en märkbar effekt för den enskilde bedömer 
förvaltningen att det inte enbart kan handla om ett fåtal timmar. Ur ett juridiskt perspektiv 
behöver det dock beaktas att det under utredningen har gjorts en behovsprövning av den 
enskildes rätt till insatsen och i vilken omfattning den enskilde bedöms ha behov av 
insatsen. Det bör övervägas hur många timmar eller hur stor andel av timmarna som den 
enskilde kan ha rätt att spara utan att behovsbedömningen åsidosätts. Om den enskilde 
inte använder de beviljade timmarna utan sparar timmar kan behovet av insatsen och den 
beviljade omfattningen eventuellt ifrågasättas. Om den enskilde skulle ha rätt att spara 
timmar i en större omfattning som kan innebära att den enskilde står utan ledsagning 
under en period på grund av att den enskilde sparar timmar, bör det övervägas om den 
enskilde tillförsäkras skälig levnadsnivå (SoL) eller uppnår goda levnadsvillkor (LSS) 
under den perioden. 

Förvaltningen har också beaktat de förändringar som förvaltningen har beslutat om och 
som nu ska genomföras. Förändringarna syftar bland annat till att öka delaktighet och 
inflytande och när förändringarna är genomförda bör det följas upp om syftet är uppnått. 
Förändringarna gäller att beslut om ledsagarservice enligt LSS ska fattas per månad vilket 
också innebär att timmarna kan fördelas över månaden och inte är styrda till ett visst antal 
per vecka. Det bedöms ge en ökad möjlighet till delaktighet och inflytande över hur de 
beviljade timmarna ska fördelas. Den andra förändringen är den organisationsförändring 
som genomförs och som bedöms ge ökade förutsättningar för inflytande och delaktighet 
när det gäller utförandet av ledsagningen. 

Förvaltningen bedömer att en möjlighet för den enskilde att spara timmar skulle ge 
möjlighet till ökad delaktighet och inflytande men att det sannolikt är så att brukare skulle 
ha olika möjligheter och förutsättningar att använda sig av möjligheten att spara timmar. 
Detta fördes också fram av representanter utsedda av rådet för funktionsstödsfrågor.  

Mot bakgrund av de aspekter som har beskrivits ovan har förvaltningen valt att i nuläget 
inte gå vidare med ett förslag om att den enskilde ska ha rätt att spara timmar. 
Förvaltningen anser dock att det ska föras en fortsatt dialog kring frågan om den enskilde 
ska ha rätt att spara timmar och i så fall i vilken omfattning och förvaltningen anser att det 
är viktigt att involvera brukarna i denna dialog.  

Efter att organisationsförändringen gällande utförandet av ledsagningen har genomförts 
kommer förvaltningen att arbeta med aktiv involvering kopplat till ledsagning och 
ledsagarservice. Arbetet har sin utgångspunkt i en samverkan med myndigheten för 
delaktighet gällande aktiv involvering. Utgångspunkten för aktiv involvering är att 
personer med funktionsnedsättning ska involveras i alla frågor som kan beröra deras liv. 
De som ska komma att använda en tjänst eller en verksamhet ska också involveras i 
utformandet av densamma. 
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Utifrån det som framkommer i arbetet med aktiv involvering kommer förvaltningen 
under hösten 2023 att ta ny ställning i frågan om förvaltningen ska gå vidare med ett 
förslag om att den enskilde ska ha rätt att spara timmar och i så fall i vilken omfattning.  

Om det ska finnas möjlighet att spara timmar när det gäller ledsagning enligt SoL 
behöver det göras en ändring i riktlinjen om ledsagning enligt SoL. Riktlinjen är beslutad 
av kommunfullmäktige och gäller både förvaltningen för funktionsstöd och äldre samt 
vård- och omsorgsförvaltningen. Det är således kommunfullmäktige som ska besluta om 
en ändring i riktlinjen. Nämnden behöver då göra en hemställan till kommunfullmäktige 
om att ändra i riktlinjen. Om det beslutas att den enskilde ska ha rätt att spara timmar när 
det gäller ledsagning enligt SoL kan det eventuellt föranleda ett behov av en ändring i 
förfrågningsunderlaget gällande hemtjänst. Personer som har beslut om både hemtjänst 
och ledsagning enligt SoL och som valt en privat utförare för hemtjänst har möjlighet att 
välja samma utförare för ledsagningen. Frågan om det kräver en ändring i 
förfrågningsunderlaget behöver utredas vidare om det beslutas att den enskilde ska ha rätt 
att spara timmar.  

Förbättringsområdena kompetens och information 
En dialog om arbetet med de två förbättringsområdena kompetens och information har 
inletts under hösten 2022. Det fortsatta arbetet kommer att ske under 2023 när 
organisationsförändringen har genomförts.   
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