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Motion av Stina Svensson (FI) och  
Teysir Subhi (FI) om att utreda hur alla med 
funktionsnedsättning får samma rätt till 
ledsagning oavsett ålder 
 

Feministiskt initiativ anser att Göteborgs stad inte tillgodoser full livskvalité för äldre 

personer med synnedsättning eller annan funktionsnedsättning. Det gäller till exempel 

rätten till ledsagning där olika bedömningar kan göras utifrån den sökandes ålder. 

Feministiskt initiativ vill att alla personer ges samma rätt till ledsagning, oavsett ålder. 

För en person med en beviljad insats i form av ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 

kan i praktiken 65-årsdagen vara orsak till att t.ex. de inköp som görs med en ledsagare 

upphör. Syftet med insatsen ledsagning är att bryta den isolering som kan uppstå på grund 

av en funktionsnedsättning och att ge den enskilde möjligheten att delta i samhällslivet 

och ha kontakter med andra. 

Det faktum att en person med funktionsnedsättning fyller 65 år borde inte vara en 

anledning till att en insats ska upphöra eller ändras till annan insats. Inte heller att en 

person inte längre anses uppfylla villkoren trots att personens funktionsnedsättningar är 

oförändrade, om behovet är oförändrat. 

Enbart på grund av ålder sker idag i vissa fall en övergång från funktionsstöd till 

äldreomsorg. Hemtjänst får ofta istället fylla del av behovet av ledsagning. Trots att 

ledsagning ska uppfylla olika ändamål så begränsas vissa göteborgares möjligheter till 

kultur, sport, motion och inköp genom en sänkning av antalet timmar. För till exempel en 

person med synnedsättning så innebär ett beslut om minskad ledsagning en kraftig 

begränsning i livet. 

Många brukare upplever att beslut om ledsagning fattas utifrån generella riktlinjer och 

inte utifrån individens behov. Inom Göteborgs stad finns riktlinje och vägledning för 

handläggning av ledsagning för personer i alla åldrar avseende Lagen om Stöd och 

Service till vissa funktionshindrade (LSS). För handläggning av ledsagning enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) avses åldrarna 0–65 år. Göteborgs stad har en särskild kommunal 

riktlinje för handläggning av insatser enligt SoL för personer över 65 år. Genom 

uppdelningen i Nämnden för funktionsstöd och Äldre samt vård- och omsorgsnämnd har 

nya organisatoriska mellanrum uppstått, där brukare kan falla mellan stolar. 
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Äldre bör få ett beslut inte enbart utifrån ålder utan utifrån sin funktionsnedsättning och 

sina behov. Detta oavsett om funktionsnedsättningen uppstått innan eller efter fyllda 65 

år. Feministiskt initiativ ser nuvarande tillämpning som en form av åldersdiskriminering 

och vill se att även personer över 65 år måste få ledsagning som insats utifrån de 

individuella behov som en funktionsnedsättning innebär utan att styras av den sökandes 

ålder. 

En person som är fyllda 65 år ska också ha rätt att kunna utföra sina vardagsaktiviteter 

med insats från kommunen och inte behöva vara beroende av en partner. Risken är annars 

att särskilt kvinnor kan göras beroende av en partner vilket kan leda till en maktobalans 

som i förlängningen kan leda till våld i olika former, eller som försvårar våldsupptäckt. 

Feministiskt initiativ vill se att: 

• Alla personer med funktionsnedsättnings som ansöker om ledsagning enligt SoL och 

LSS ska bedömas utifrån funktionsnedsättning och behov, oavsett ålder. 

• De personer, oavsett ålder, som beviljas ledsagning ska få det utifrån sina behov 

oavsett om det finns en partner som de lever med. De ska självständigt kunna ta 

ansvar för sin del av det obetalda hemarbetet. 

• Att även dagliga inköp ska ingå i ledsagningen. 

 

Då området är styrt av lagstiftning och rättspraxis så vill vi se ett politiskt uppdrag till de 

mest berörda nämnderna att utreda på vilket sätt Göteborg kan ändra tillämpningen. Fi 

hade förhoppningen att det arbete som skett med riktlinjer efter omläggning till nya 

nämnder skulle ge resultat, men så har inte skett. I städer som Malmö och Stockholm 

tolkas gällande lagstiftning annorlunda, vilket visar att det finns utrymme för förändring. 

Personer med en funktionsnedsättning ska liksom alla andra kunna delta i samhällets 

utbud av kultur, sport och egen motion med samma villkor som alla andra göteborgare. 

Kommunfullmäktige föreslås att besluta: 

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med Nämnden för 

funktionsstöd utreda hur alla personer med en funktionsnedsättning i Göteborg kan ges 

samma rätt till ledsagning oavsett ålder. 

 

 

Stina Svensson (FI)            Teysir Subhi (FI) 


