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Remissvar  

Objekt- och anhöriganställningar inom ledsagarservice och 

avlösarservice 
 

 

Funktionsrätt Stockholms stad har med intresse läst ärendet och förslaget till beslut. Vi vill 

vara tydliga med att frågorna som berörs är både av yttersta vikt och mycket komplexa.  

När det gäller att kvalitetssäkra insatserna ledsagning och avlösning, samt att se över 

förutsättningar för att insatserna utförs på ett rättssäkert sätt, så ser vi positivt på detta.  

 

Vad gäller brukarperspektivet är det mycket angeläget att den enskildes synpunkter fångas 

upp. 

I tjänsteskrivelsen nämns att det enbart är vid synnerliga skäl som anhöriga ska få anställas. 

Detta är en skrivning som kan riskera att användas på ett sätt som närmast eliminerar 

möjligheten att anställa anhöriga. Ur ett brukarperspektiv är detta inte tillfredsställande. För 

många individer och vid vissa diagnoser kan det vara av yttersta vikt att det är en för brukaren 

välkänd person som ger det stöd som behövs.  

Av detta skäl kan det vara av vikt att se över skrivningen om synnerliga skäl och formulera 

detta på ett något mildare sätt så det inte i realiteten blir närmast omöjligt med anhöriga som 

anställda inom ledsagar- och avlösarservice.  

 

I korthet: 

 

- Vi ser positivt på att kvalitetssäkra insatserna.  

- Brukarperspektivet måste beaktas tydligare rörande möjligheten att anställa anhöriga 

med tanke på olika individers behov och vid särskilda diagnoser. Orden ”synnerliga 

skäl” kan vara något för hårt uttryckt och lämna mycket lite utrymme för anställning 

av anhöriga inom ledsagar- och avlösarservice.  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Lena Huss  Kukkamariia Valtola Sjöberg 

Ledamot    Intressepolitisk ombudsman 

 

 

Funktionsrätt Stockholms stad - är en paraplyorganisation för 

funktionshindersorganisationer verksamma inom staden. Vi verkar bl.a. för att stärka våra 

medlemsföreningars arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på alla 

områden i samhället.  Funktionsrätt Stockholms stad representerar 32 föreningar med 

sammanlagt drygt 30 000 enskilda medlemmar inom ett brett spektrum av 

funktionsnedsättningar. 
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