
 

 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], tjänsteutlåtande 1 (5) 

 

Svar på remiss om motion av Stina Svensson 
(FI) och Teysir Subhi (FI) gällande att utreda 
hur alla med funktionsnedsättning får samma 
rätt till ledsagning oavsett ålder  

Förslag till beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd avstyrker motionen om att ge äldre samt vård- och 

omsorgsnämnden i samråd med nämnden för funktionsstöd i uppdrag utreda hur 

alla personer med en funktionsnedsättning kan ges samma rätt till ledsagning 

oavsett ålder. 

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kommunstyrelsen. 

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Nämnden för funktionsstöd har fått motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) 

på remiss. Motionärerna föreslår att äldre samt vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag 

att i samverkan med nämnden utreda hur alla personer med en funktionsnedsättning kan 

ges samma rätt till ledsagning oavsett ålder.  

Bedömning av rätt till ledsagning utgår alltid från den enskildes förutsättningar och 

behov. Därtill följer nämnden för funktionsstöd den av kommunfullmäktige beslutade 

riktlinje för bedömning av ledsagning enligt socialtjänstlagen. Den enskilde har även 

möjlighet att få nämndens bedömning rättsligt prövad genom överklagan i förvaltnings-

rätten. Förvaltningen bedömer sammantaget att befintlig riktlinje och möjlighet till 

överklagan utgör tillräcklig grund för att säkerställa rättssäkra bedömningar för brukare 

både över och under 65 år. Förvaltningen föreslår därför nämnden att avstyrka motionens 

förslag.  

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Förvaltningen anser att det är svårt att göra en tillförlitlig uppskattning av de ekonomiska 

konsekvenserna av en utredning enligt förslaget i motionen gällande hur alla personer 

med en funktionsnedsättning kan ges samma rätt till ledsagning oavsett ålder. En ut-

redning av det slaget är omfattande då många aspekter behöver undersökas. De 

ekonomiska konsekvenserna är också beroende av antal ansökningar om ledsagning samt 

den enskildes behov.  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska 

dimensionen. 

Bedömning ur social dimension  
Ledsagning är en insats som syftar till att bryta social isolering samt att den enskilde ges 

möjlighet till likvärdigt deltagande i samhällslivet och tillgång till kultur som en person i 

motsvarande ålder utan funktionsnedsättning. Ledsagning syftar också till att stärka den 

enskildes möjlighet till gemenskap och en meningsfull tillvaro, i enlighet med FN:s 

förklaring av de mänskliga rättigheterna, diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning 

och Göteborgs Stads program för full delaktighet. Bedömning av ledsagning skall alltid 

utgå från den enskildes behov och särskilda förutsättningar. 

Samverkan 
Information lämnas på förvaltningsövergripande samverkansgrupps (FSG) möte den 9 

november. 

Bilaga 
1. Motion gällande att utreda hur alla personer med en funktionsnedsättning i 

Göteborg kan ges får samma rätt till ledsagning oavsett ålder 
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Ärendet  
Nämnden har fått en remiss gällande motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) 

om att ge äldre samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att i samverkan med nämnden 

för funktionsstöd utreda hur alla personer med en funktionsnedsättning kan ges samma 

rätt till ledsagning oavsett ålder. 

Nämndens svar ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 25 november 2022. 

Beskrivning av ärendet  
Motionärerna föreslår att det görs en utredning för hur alla personer med en funktions-

nedsättning i Göteborg kan ses samma rätt till ledsagning oavsett ålder. De anser att det 

görs olika bedömningar utifrån sökandes ålder när ansökan om ledsökning görs och att 

Göteborg därmed inte tillgodoser full livskvalitet för äldre personer med synnedsättning 

och annan funktionsnedsättning. Då området ledsagning är styrt av lagstiftning och 

rättspraxis föreslår motionärerna att de mest berörda nämnderna utreder på vilket sätt 

Göteborg kan ändra tillämpningen. I motionen skriver man att i städer som Malmö och 

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

förändring. 

Motionärerna vill se att: 

• Alla personer med funktionsnedsättnings som ansöker om ledsagning enligt social-

tjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till funktionshindrade (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. 

Förvaltningens bedömning 
Rätten till ledsagning beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL) medan rätten till 

ledsagarservice beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS). I förarbeten för LSS definieras ledsagarservice tydligt som en insats (prop 

1992/93:159) som i huvudsak syftar till att bryta social isolering samt att möjliggöra för 

den enskilde att uppnå goda levnadsvillkor. Insatsen exemplifieras i propositionen med 

aktiviteter så som att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, ta del av kulturliv och 

promenera.  

Beslut om insats enligt LSS föregås av en personkretsutredning. Att en brukare fyller 65 

utgör ingen grund till revidering av tidigare bedömd personkretstillhörighet, varför 

ärenden med insatser enligt LSS handläggs hos förvaltningen för funktionsstöd även efter 

65 års ålder. De svårigheter som lyfts fram i motionen avseende brist på jämlikhet i 

bedömning vid flytt av ärende från nämnden för funktionsstöd till äldre samt vård- och 

omsorgsnämnden, är därmed ej relevanta för insatser beviljade enligt LSS. Resterande 

analys kommer utifrån detta fokusera i huvudsak på beslut om ledsagning enligt SoL. 

Beslut om ledsagning enligt SoL fattas av såväl nämnden för funktionsstöd, som äldre 

och vård- och omsorgsförvaltningen. Till stöd för handläggning och beslut om 

ledsagning, finns en gemensam riktlinje antagen av kommunfullmäktige samt en 

anvisning för de båda nämnderna. Den gemensamma riktlinjen gäller således 
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handläggning av ärenden för brukare både över och under 65 år. I riktlinjen fastställs 

följande: 

• Ledsagning enligt socialtjänstlagen är en insats i form av följeslagare ute i 

samhället för person med funktionsnedsättning. Insatsen ledsagning syftar till att 

till att den enskilde ska ges möjlighet att delta i samhällslivet och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Ledsagningen ska utformas så att 

den stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv.   

Insats i form av inköp av dagligvaror beviljas vanligtvis inom ramen för hemtjänst, 

oavsett brukarens ålder. Detta förtydligas såväl i den gemensamma riktlinjen som den 

tillhörande anvisningen. 

Utöver den gemensamma riktlinjen för beslut om ledsagning enligt SoL, följer 

förvaltningen Göteborgs Stads rutin för ansvarsfördelning av ärenden mellan de fyra 

socialförvaltningar, förvaltningen för funktionsstöd och äldre- samt vård och 

omsorgsförvaltningen. Rutinen beskriver processen kring flytt av ärende mellan 

förvaltningarna i samband med att den enskilde fyller 65 år, samt gör gällande att 

befintliga insatser bör fortgå så som tidigare om inte sakliga skäl finns. I de berörda 

förvaltningarnas reglemente nämns inte 65 års gränsen. Förvaltningarna har startat en 

dialog hur det kan komma att påverka förvaltningarna framåt.  

Insatser beviljade enligt 4:1 § SoL ska tillförsäkra den enskilde skälig levnadsnivå. Vad 

som kan anses vara skälig levnadsnivå bedöms utifrån den levnadsnivå en person i 

motsvarande ålder utan funktionsnedsättning förväntas uppnå. Brukarens ålder kan 

således inverka på hur behovet av insats bedöms, då jämförelsegrunden ändras med 

åldern. Beslut om ledsagning skall dock alltid fattas utifrån en individuell bedömning av 

den enskildes behov, så som fastställt av stadens gemensamma riktlinje. Därtill har den 

enskilde alltid möjlighet att få förvaltningens bedömning rättsligt prövad i förvaltnings-

rätten. 

Förvaltningen bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade befintliga gemensamma 

riktlinje för bedömning av ledsagning enligt SoL, tillkommande anvisning samt den 

enskildes sedvanliga möjlighet att pröva förvaltningens bedömningar genom överklagan 

till förvaltningsrätten, utgör tillräcklig grund för att säkerställa rättssäkra bedömningar för 

brukare både över och under 65 år. 

Förslaget i motionen att tillsätta utredning för att säkerställa likvärdiga bedömningar av 

rätt till ledsagning bör därmed avstyrkas. 
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