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För många personer med funktionsvariation är ledsagarservice/ledsagning en 

viktig insats för att kunna leva ett fritt och självständigt liv. Det handlar om 

rätten att kunna leva ett liv som andra och är en viktig insats, som inte heller är 

en särskild stor del av stadens budget, men för individer kan insatsen vara 

livsviktig. I Stockholm gjordes riktlinjerna för ledsagarservice/ledsagning om 

förra mandatperioden i syfte att göra den mer flexibel för brukarna och tydlig-

göra rätten till insatsen för personer över 65 år. Vi skulle nu önska att staden 

tar ytterligare ett steg framåt.  

 

Många upplever det svårt att få de timmars ledsagning man behöver beviljade 

samt att det är en stor administration och byråkrati runt insatsen. Det är också 

variationer mellan stadsdelsnämnderna som tyder på att likställigheten brister. 

Dessutom har stadens trafiksituation förvärrats de senaste åren till följd av 

bland annat elsparkcyklar som ligger slängda runt om i staden och som försvå-

rar ytterligare för t.ex. synskadade att röra sig på offentliga platser.  

 

Laholms kommun gjorde med hjälp av SKL (Sveriges Kommuner och Lands-

ting) ett försök med fri ledsagning i kommunen efter klagomål från brukare 

och anhöriga. Istället för att möta klagomålen med ökad kontroll gick kommu-

nen mot en mer tillitsbaserad välfärd. Utvärderingar efter försöket har visat att 

detta inte genererar ökade kostnader utan snarare är kostnadsbesparande för en 

kommun pga. minskad byråkrati. Biståndshandläggarna kunde fokusera på ut-

värdering av insatsens mål istället för att kontrollera utförda timmar. Framför-

allt upplevde brukarna en större frihet och makt att själv kunna styra över sitt 

liv.  

 

Mot bakgrund av detta yrkar vi att  



2 

 

- Stockholm stad inför fri ledsagning på prov, även kallat ”Laholmsmo-

dellen”, för att sedan utvärdera försöket och dra lärdomar inför ett infö-

rande permanent i staden senast 2022.  

Stockholm den 26 september 2019 

 

Maria Ljuslin och Alexandra Mattsson Åkerström (båda V) 


