
Ledsagning och 
ledsagarservice
i Stockholms stad



Ledsagning och  
ledsagarservice
Insatserna ledsagning och ledsagarservice är till för dig 
som behöver stöd för att delta i fritidsaktiviteter och 
kulturlivet. Det kan vara att gå på café, vara ute i naturen, 
träna, promenera eller träffa vänner. Ledsagningen ska 
göra det möjligt för dig att vara delaktig i samhällslivet 
och ha kontakt med andra.

Det går bra att kombinera olika aktiviteter så länge målet med 
insatsen uppfylls. Du kan till exempel gå på bio och i samband 
med biobesöket handla dagligvaror. 

Ledsagning ges enligt socialtjänstlagen (SoL). Ledsagarservice 
ges enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS).

Både ledsagning och ledsagarservice är avgiftsfri.

För att ansöka om ledsagning eller ledsagarservice kontaktar 
du din stadsdelsförvaltning.

Ledsagningen kan användas på ett flexibelt sätt
Ledsagning och ledsagarservice beviljas i ett visst antal timmar 
per månad beroende på hur dina behov ser ut.

När du fått besked om hur många timmar du har beviljats  
kan du fördela dessa timmar som du vill under en period om  
tre månader.

Om du under en månad inte utnyttjat alla timmar kan du istället 
använda dem under nästa månad. När en tremånadersperiod 
tar slut påbörjas en ny. Du kan inte föra över timmar mellan 
tremånadersperioderna. Den första tidsperioden om tre månader 
börjar när insatsen börjar gälla.



Ersättning för ledsagarens omkostnader
Ibland behöver din ledsagare betala för exempelvis en biljett 
eller inträde. Stockholms stad står för kostnader som uppstår 
för din ledsagare. Maxbeloppet är 300 kronor per månad. 
Ersättningen kan användas flexibelt under en tremånadersperiod. 
När en tremånadersperiod är slut börjar en ny.

Ersättningen för omkostnader betalas inte ut till dig. Den 
betalas ut till den utförare som bekostar ledsagarens utgifter 
i  samband med din ledsagning.

Möjlighet att få ersättning för omkostnader 
för en dyrare aktivitet
Ibland vill du kanske göra något som inte ersättningen på 
300 kronor per månad räcker till. Då kan du ansöka om extra 
ersättning för ledsagaren. Det kan gälla något som de flesta 
brukar göra någon eller några gånger per år och som kostar 
lite mer. Det kan till exempel vara att gå på en konsert eller 
teaterföreställning.



Kontakt
Om du vill veta mer kan du kontakta din 
stadsdelsförvaltning via:

Kontaktcenter Funktionsnedsättning
Telefon: 08-508 11 508 
E-post: kc.funktionsnedsattning@stockholm.se

Äldre direkt
Telefon: 08-80 65 65 
E-post: aldredirekt.service@stockholm.se

Denna broschyr kan beställas som DAISY 
genom Kontaktcenter Funktionsnedsättning 
eller Äldre direkt.
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