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Skrivelse från Socialdemokraterna i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Ledsagarservice och ledsagning för synskadade,
Vi är bekymrade över utvecklingen för synskadade i Stockholm. En utveckling där allt fler får
allt mindre stöd i form av ledsagning. Det betyder att synskadade isoleras och hindras från att
delta i samhället på lika villkor. En del av problemet är att synskadade i allt större
utsträckning fråntas ledsagarservice (LSS) och istället är hänvisade till socialt bistånd enligt
socialtjänstlagen för sin dagliga livsföring. Det innebär i praktiken att synskadade som förr
hade rätt till ledsagning för att erhålla ”goda levnadsvillkor” men nu endast erhåller
minimumkravet ”skäliga levnadsvillkor”.
För att inte riskera denna betydande försämring beslutade kommunfullmäktige 2018-06-11
om ”Riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice”. I den fastslås att ” När det gäller denna
bedömning har Stockholms stad inriktningen att det inte ska innebära skillnader vid
bedömning av ledsagning enligt SoL och ledsagarservice enligt LSS.” Emellertid rapporteras
det om blinda medborgare i staden inte får detta. Så även i Enskede-Årsta-Vantör. I
stadsdelen har en gravt synskadad man helt fråntagits sin ledsagning och en blind man
förväntas få skäliga levnadsvillkor genom ledsagning 12 h i månaden. Enligt rapporter så
åsidosätter handläggare riktlinjer och meddelar att de inte måste tillämpa dessa i praktiken.
Vi socialdemokrater anser att boende i vår stadsdel måste få den rätt som kommunfullmäktige
beslutat om och erhålla delaktighet och möjligheter som andra i samhället. Därför vill vi ställa
följande frågor till förvaltningen.
1. Hur säkerställs det att riktlinjerna för ledsagarservice och ledsagning efterlevs i
enskilda beslut så att synskadade i vår stadsdel faktiskt får tillgång till ledsagning i
enlighet med det kommunfullmäktige beslutat?
2. Informeras synskadade i stadsdelen om att riktlinjerna existerar och att de är
generösare än lagens minimumkrav avseende ledsagning?
3. Framkommer det i beslut hur/att riktlinjerna tillämpats?
4. Får stadsdelens synskadade förutsättningar att få en promenad eller utomhusvistelse
minst en gång per dag med stöd?
5. Vad i övrigt görs för att säkerställa att synskadade inte isoleras till sin bostad?

