Enskild motion

Motion till riksdagen

2013/14:So562

IN

av Thomas Strand m.fl. (S)
Ledsagning enligt LSS till dövblinda och personer med
synnedsättning

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om
vikten av att regeringen dels föreslår ändringar i lagen där det klart framgår att gravt
synskadade och dövblinda har rätt till ledsagarservice och annan personlig service enligt
LSS, dels ger Socialstyrelsen i uppdrag att i föreskrift förtydliga lagens tolkning och
tillämpning.

Motivering
Där det tidigare har varit självklart med personlig service har servicen dragits in och
ersatts med otillgängliga automater och andra IT baserade lösningar. Detta gäller i hög
grad inom handeln men även rese-, bank- och posttjänster. Den bristande
tillgängligheten i handeln är ett stort problem för konsumenter med
funktionsnedsättning.
God tillgång till kommersiell och offentlig service för alla är en välfärdsfaktor. En
utvärdering från 2010 visar att personer med funktionsnedsättning och äldre är två
grupper som är särskilt utsatta när det gäller tillgången till betaltjänster. Konsekvenserna
av denna utveckling har blivit att personer med synnedsättning och dövblindhet har
utestängts och därmed fått ökat behov av ledsagning för att kunna ta del av det allmänna
samhällsutbudet. Denna utveckling har öppnat upp för ”ett gör-det-själv-samhälle” där
en funktionsnedsättning vållar problem och utgör ett betydande hinder. Till detta
kommer praktiska svårigheter i den dagliga livsföringen för synskadade och dövblinda.
Utredningsinstitutet Handu:s rapport från 2005 angående levnadsförhållanden för
rörelsehindrade, hörselskadade, döva och synskadade visade att synskadade hade stora
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svårigheter i sina vardagliga aktiviteter. Det gällde svårigheter med att kunna ta sig fram
i samhället, sköta bankärenden, handla, ägna sig åt kultur- och fritidsaktiviteter mera.
Svårigheter som kvarstår 2013. Ohälsa och utanförskap för gravt synskadade och
dövblinda skulle avsevärt kunna förbättras genom en garanterad rätt till kostnadsfri och
brukarstyrd ledsagning.
Vi menar att regeringen bör föreslå ändringar i lagen där det klart framgår att gravt
synskadade och dövblinda har rätt till ledsagarservice och annan personlig service enligt
LSS. Regeringen bör även ge socialstyrelsen i uppdrag att i föreskrift förtydliga lagens
tolkning och tillämpning.
Stockholm den 2 oktober
2013
Thomas Strand (S)

Carina Hägg (S)
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(S)
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