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TJÄNSTESKRIVELSE 
2019-01-30 
Social- och omsorgskontoret 

Omsorgsnämnden 

 

Medborgarförslag - Inrätta tjänst som syn- och 
höselinstruktör 

Dnr: OMS 18/040 

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om att inrätta en tjänst som syn- och 
hörselinstruktör. Kommunfullmäktige beslutade den 9 april 2017 § 57 att överlämna 
medborgarförslaget till omsorgsnämnden för beredning och beslut. 

Landstinget/region Stockholm har ansvar för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel för 
personer som bor i ordinärt boende. Kommunen ansvarar enligt hälso- och sjukvårdslagen för 
rehabilitering och hjälpmedel för äldre och funktionshindrade som bor i särskilt boende. 

Social- och omsorgskontoret föreslår att medborgarförslaget, om att inrätta syn- och 
hörselinstruktör i kommunen, avslås. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2019 

Kommunfullmäktiges beslut den 9 april 2018 § 57 med medborgarförslag om att inrätta syn- 
och hörselinstruktör 

Ärendet 
I medborgarförslag, som är väckt i kommunfullmäktige den 9 april 2018, föreslås att kommunen 
inrättar en tjänst som syn- och hörselinstruktör. Syftet med instruktören är att medverka till att 
den enskilde med syn- och hörselnedsättning får träning, hjälp och praktiska råd för att 
självständigt klara sin vardag och delta i samhällslivet. Förslagsställaren framhåller att det stöd 
som ges via landstinget inte är tillräckligt.  

Den 1 januari 2019 blev Stockholms läns landsting Region Stockholm. Regionen har samma 
ansvar som landstinget hade för hälso- och sjukvård. Det innebär ansvar för rehabilitering, 
habilitering och hjälpmedel för personer som bor i ordinärt boende. Kommunen ansvarar enligt 
hälso- och sjukvårdslagen för rehabilitering och hjälpmedel för äldre och funktionshindrade som 
bor i särskilt boende. 
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Regionen ansvarar för vård- och behandling vid syn- och hörselskada liksom för utskrivning av 
hjälpmedel. I ansvaret för utskrivning av hjälpmedel ingår träning, information och uppföljning. 

Syn- och hörselinstruktörer har funnits i Södertälje kommun men upphörde den 1 januari 2004. 
Orsaken till att verksamheten upphörde var både på grund av kostnader och på grund av att 
verksamheten tangerade landstingets ansvar. Syn- och hörselinstruktörer finns i en del 
kommuner men är en helt frivillig uppgift. 

Social- och omsorgskontorets förslag till beslut är att medborgarförslaget avslås på grund av att 
i ordinärt boendet är det region Stockholm (f.d. landsinget) som ansvar för habilitering, 
rehabilitering och hjälpmedel. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska kosekvenser. 

Social- och omsorgskontorets förslag till beslut i omsorgsnämnden 
Medborgarförslaget avslås. 

 

  

Eva Pedersen-Wallin Lena Karlsson Leksell 

Tf socialdirektör Kvalitets- och uppdragschef 

 

 

 
Handläggare: Inga-Lena Palmgren 
utredare 
stab 
Telefon (direkt): 08- 523 038 60 
E-post: inga-lena.palmgren@sodertalje.se 
 
 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Akten 
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