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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Liselott Borg

2020-02-13

Dnr SON 2019-166
Dnr KS 2018-922

Social- och omsorgsnämnden

Erbjud fortsatt daglig verksamhet för personer som
uppnått pensionsålder, svar på motion (MP)
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att behov av aktiviteter efter uppnådd
pensionsålder, i nuläget 67 år, för personer med LSS-beslut tillgodoses
genom befintliga uppdrag.
Ärende
Birgitta Rydhagen (MP) föreslår i en motion daterad 2018-11-02 att


Linköpings kommun erbjuder en anpassad form av daglig verksamhet
till personer över 65-år med LSS-beslut.

Motionären motiverar förslaget med att personer som beviljats insatsen daglig
verksamhet enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
har en stor del av sitt sociala och aktiva liv kopplat till just denna insats. När
personen uppnår pensionsålder upphör detta vilket kan upplevas som en stor
förlust. Därför borde Linköpings kommun erbjuda dagliga aktiviteter för
personer med LSS-beslut om daglig verksamhet även efter att de har nått
pensionsåldern.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning
till att behov av aktiviteter efter uppnådd pensionsålder, i nuläget 67 år, för
personer med LSS-beslut tillgodoses genom befintliga uppdrag.
Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Erbjud fortsatt daglig verksamhet för personer som uppnått pensionsålder,
svar på motion (MP), 2020-02-13
Motionen
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Bakgrund
Birgitta Rydhagen (MP) föreslår i en motion daterad 2018-11-02 att


Linköpings kommun erbjuder en anpassad form av daglig verksamhet
till personer över 65-år med LSS-beslut.

Motionären motiverar förslaget att personer med LSS-beslut om daglig
verksamhet har en stor del av sitt sociala och aktiva liv kopplat till en daglig
verksamhet. När personen går i pension upphör detta vilket kan upplevas som
en stor förlust. Därför borde Linköpings kommun erbjuda dagliga aktiviteter
för personer med LSS-beslut om daglig verksamhet även efter att de har nått
pensionsåldern.
Daglig verksamhet är en LSS-insats som riktar sig till personer i yrkesverksam
ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Insatsen omfattar
personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt
personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder
efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
(se 1§1 och 2 samt 7§ LSS-lagen).
Rätten till daglig verksamhet enligt LSS upphör vid 67 års ålder eftersom den
riktar sig till personer i arbetsför ålder. Ett övergripande mål med insatsen
daglig verksamhet är att på kortare eller längre sikt utveckla den enskildes
möjligheter till arbete. Insatsen syftar vidare till att så långt möjligt ge personer
med funktionshinder möjlighet till personlig utveckling och delaktighet som
motsvarar vad förvärvsarbetande har. Att insatsen enligt lagens ordalydelse
begränsats till att omfatta funktionshindrade i yrkesverksam ålder får därför
förstås så att den gäller personer som inte uppnått normal pensionsålder.
Dagens pensionssystem erbjuder en flexibel pensionsålder med en rätt att
kvarstå i anställning till 67 år. Rätten till insatsen daglig verksamhet enligt LSS
kan därför, under nuvarande förhållanden, inte anses kvarstå längre än till 67
års ålder. (HFD2014 ref. 41).
Bedömning
Under våren 2019 lade den kommunala utföraren Leanlink ner en av två
dagliga verksamheter med verksamhet för personer över 50 år. Orsaken var
bristande efterfrågan. Även om en person blivit äldre och hade behov av en
mer anpassad verksamhet så valde hen att vara kvar i sin ordinarie verksamhet.
Vi har sett liknande mönster i de fall då kommunen har erbjudit en alternativ
daglig verksamhet för personer när den ordinarie verksamheten stänger under
sommaren. Personerna vill vara kvar i den verksamhet som de känner till.
När det gäller fritidsaktiviteter finns dessutom ett avtal med Leanlink som ger
dem ett övergripande ansvar för att personer som tillhör LSS personkrets
erbjuds och stimuleras till en aktiv fritid. Inom ramen för det övergripande
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fritidsavtalet ska det erbjudas ett varierat och brett utbud av aktiviteter, som är
anpassat efter olika målgruppers intressen och önskemål. Utföraren ska så långt
som det är möjligt ta hänsyn till önskemål och förslag från deltagarna och deras
företrädare. Kostnaderna för fritidsaktiviteterna ska enligt LSS-lagen vara
skäliga och de får inte överstiga kommunens självkostnadspris (se 19§ LSSlagen). Inom ramen för detta uppdrag finns möjligheten att ha fritidsverksamhet för personer över 67 år som omfattas av LSS-lagen om det
efterfrågas.
För personer som bor i ett LSS-boende har dessutom utförarna i uppdrag att
stimulera och stödja dem i olika fritidsaktiviteter.
Förvaltningens bedömning är att personernas behov av aktivering tillgodoses
genom befintliga uppdrag.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget ger inga ekonomiska konsekvenser.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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