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Redovisning av berett medborgariörslag om att synskadade ska
ingå i personkrets 3 och på så vis få ledsagning enligt LSS
Sammanfattning

Kommunfullmäktige överlämnade 2013-03-25 § 17 ett medborgartörslag
rörande kostnadsfri ledsagning för personer som ingår i LSS personkrets
nummer 3 samt för personer äldre än 65 år med behov av ledsagning till socialnämnden för beredning.
Av socialnämndens beredning av ärendet 2013-11-05, § 93, framgår bland
annat följande:
"Förvaltningens bedömning

Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har personer som tillhör lagens personkrets rätt tillledsagarservice om man behöver sådan hjälp i sin livsföring och behovet inte tillgodoses på atmat sätt.
Rätten til1ledsagarservice omfattar samtliga personkretsar i LSS, det vill
säga:
1§
Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särslåld service åt personer
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. med andra varaktiga fYsiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt
åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Om man behöver insatsen är den kostnadsfri vilket framgår av §§ 18-21
LSS. Det betyder att kommunen inte kan fatta beslut om att införa detta, eftersom det redatl är reglerat i lagstiftningen.
Om man inte har rätt till insats enligt LSS för att man :inte tillhör personkretsen eller av andra skäl, kan det bli aktuellt med ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL). För insatser enligt SoL:far kommunen ta ut en avgift. Avgiften för ledsagning är idag 100 kronor per timma.
Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget för år 2014 be. slutat att anslå 100 000 kronor för att införa kostnadsfri ledsagning enligt
SoL från och med år 2014.
Ett regelverk kring hur denna ledsagning ska utformas kol1lIiler att arbetas .
. fram av förvaltningen förbeslut i social-nämnden den 28 j anuari 20 14."
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Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande rörande medborgarförslag oin kostnadsfri ledsagning och överlämnar yttrandet till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Socialnämndens yttrande 2013-11-05, § 93
Kommunfullmäktiges beslut, 2013-03-25, § 17
Medborgarförslag, 2013-02-09.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-12, § 161
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-25. § 197.
Kommunstyrelsen tillstyrker socialnämndens beredning samt att förslagets
ska anses besvarat.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige noterar att kostnadsfri ledsagning för personer enligt LSS,
är reglerat i lag.
2. Fullmäktige noterar att medel är anvisade i 2014 års budget för införande av kostnadsfri ledsagning enligt Sol, från och med
2014-01-0l.
3. Fulhnäktige beslutar att medborgaiförslaget dänned är besvarat.
Beslutsexpediering

Förslagsställaren
Socialnämnden
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