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Ledsagning av god kvalitet och kontinuitet – för många en förutsättning för full
delaktighet
Stockholm ska vara en stad för alla, men när blir den det? Det undrar handikapprörelsen, när staden
återigen ska spara in på sådant som är förutsättningar för att målet ska nås. Den här gången handlar
det om ledsagningen – 4,4 miljoner kronor ska sparas in på den. Vem tjänar på att människor blir
isolerade och inte kan delta i samhället fullt ut?
Att gå på konsert, idrotta eller handla kläder när som helst är självklart för de flesta stockholmare.
Att vara en aktiv föreningsmedlem likaså. Men för många som har en funktionsnedsättning är en väl
fungerande ledsagarservice en förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv. Det gäller också
dem som bor i bostäder med särskild service, bl.a. gruppbostäder. Tyvärr förekommer det att de
vägras rätten till ledsagning med hänvisning till att personalen ska ge stöd också på fritiden. Sådana
beslut är rättsstridiga och måste beivras.
Den centrala ledsagarservicen har mycket hög kompetens när det gäller flerfunktionshinderfrågor,
syntolkning och teckentolkning. Här finns bland annat specialkompetens för personer med flera och
svåra funktionsnedsättningar. De som beviljas ledsagarservice är både personer inom LSS
personkrets och personer som får insatsen enligt SoL.
Ett 40-tal personer är tillsvidareanställda som ledsagare. Det garanterar god kompetens och
kontinuitet genom att den enskilde har stora möjligheter att få en och samma ledsagare från gång till
gång. Trots att den som har rätt till ledsagning kan välja mellan ett trettiotal utförare utnyttjar
ungefär en tredjedel av de cirka 3000 personer som har ledsagning den centrala ledsagarservicen.
Undersökningar gjorda av såväl staden som handikapprörelsen visar också att de allra flesta
brukarna är mycket nöjda med den.
Anslaget till ledsagarservice måste täcka de kostnader som följer av brukarnas val. Att inte innefatta
reskostnader som uppstår på grund av de långa avstånden i Stockholm är att inskränka den
enskildes valmöjlighet och därför inte acceptabelt.
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Mot bakgrund av detta är vi mycket oroade över kommunfullmäktiges beslut om att spara 4,4
miljoner kronor på ledsagarservicen under 2010. Om besparingar ska ske måste de göras så att inte
själva ledsagningen, och därmed brukarnas möjligheter att leva ett gott liv i enlighet med gällande
lagstiftning berörs. Om besparingar kan göras på administrationen undandrar sig vårt bedömande.
Vi vill dock understryka att administrativa rutiner måste ta hänsyn till de olika brukargruppernas
funktionsnedsättningar, som i många fall innebär kommunikationssvårigheter.
Att inskränka vissa medborgares rörelsefrihet går stick i stäv med att Sverige nyligen ratificerade
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Av artikel 19b i
konventionen framgår rätten till ”sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och
deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet”. Hit hör ledsagarservice med
hög kompetens och av god kvalitet. En stad som vill vara en stad i världsklass måste givetvis
uppfylla konventionens krav också i detta avseende. Låt Stockholm bli en stad för alla, inte bara i
teorin utan även i praktiken.
Den centrala ledsagarservicen i kommunal regi är en av flera utförare och måste rimligen ingå i ett
valfrihetssystem och kunna anlitas av de brukare som så önskar. Vi tar avstånd från eventuella
planer på att konkurrensutsätta verksamheten och därigenom kanske få en ny huvudman för den.
Alldeles i onödan skulle man skapa oro såväl bland brukarna som bland dem som arbetar som
ledsagare.

Stockholm den 12 oktober 2009

Eva Jacobsson
ordförande
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