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§ 32
Skrivelse om ledsagarservice och ledsagning för
synskadade
- skrivelse från Socialdemokraterna
Beslut
Stadsdelsnämnden skickar skrivelsen till förvaltningen för
beredning.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
en skrivelse enligt bilaga.
Ledamoten Anna Laine (V) anmäler att Vänsterpartiet ansluter sig
till skrivelsen.
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler att Sverigedemokratrena
ansluter sig till skrivelsen.
Ersättaren Sara Soumah (Fi) anmäler att Feministiskt initiativ
ansluter sig till skrivelsen, som sitt ersättaryttrande.

Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar att skrivelsen skickas till
nämnden för beredning och hör enhälligt bifall därtill.

Bilaga
Skrivelse, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt
initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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Bilaga, skrivelse, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
Skrivelse till stadsdelsnämnden i Skärholmen
Skrivelse om ledsagarservice och ledsagning för synskadade
Vi socialdemokrater är bekymrade över tillvaron för synskadade i
Stockholm.
En tillvaro där blinda får det svårare att beviljas färdtjänst av
regionens färdtjänstnämnd enligt vad svenska dagbladet rapporterat
om (Han klassas som blind - men nekas ändå färdtjänst I SvD) och
allt fler får allt färre 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".
En betydande försämring. I kommunfullmäktige fattades 2018-0611 "Riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice" för att säkerställa
att alla synskadade kan delta i samhället.
I riktlinjerna fastslogs att den synskadade oavsett om stödet ges
genom LSS eller SoL ska erhålla samma goda förutsättningar. "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."
Stockholms kommunfullmäktige har med andra ord beslutat att den
synskadade ska samma rätt till ett aktivt liv - att kunna komma ut,
promenera, utföra ärenden, motionera, delta i kulturliv etc. Detta
oavsett om den omfattas av LSS eller SoL. Det finns även beslut på
att synskadade ska erhålla bättre än socialtjänstlagens
minimumkrav.
Emellertid rapporteras det om blinda medborgare i staden som
endast erhåller 4 h ledsagning i månaden. Boende i vår stadsdel
måste få den rätt till vad Stockholms kommunfullmäktige beslutat
om - att personer som lever med funktionsnedsättning ska ha
samma delaktighet och möjligheter som andra i samhället. Enligt en
artikel i mitti (Södermalm får kritik från borgarrådet (mitti.se))
framgår också att stadsdelarna skiljer sig stort i antalet
ledsagningstimmar. Av ovannämnda anledningar vill
Socialdemokrater ställa följande frågor till stadsdelsförvaltningen:
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 vad
Stockholms kommunfullmäktige har beslutat?
Informeras synskadade i stadsdelen om att riktlinjerna existerar och
att de är generösare än lagens minimumkrav avseende ledsagning?
Framkommer det i beslut hur riktlinjerna tillämpats?
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Får stadsdelens synskadade förutsättningar att få en promenad eller
utomhusvistelse minst en gång per dag?
Vad i övrigt görs för att säkerställa att synskadade inte isoleras till
sin bostad?
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