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Riktlinjer för ledsagarservice enligt 9 § 3 p LSS eller  
4 kap 1 § SoL 
Dnr KS 2011/609.003 

 

Insatsen ledsagarservice syftar till att en person med funktionshinder ska kunna leva som 

andra och delta i samhällets gemenskap. Ledsagarservice är en insats knuten till aktiviteter 

utanför hemmet. Insatsen ska ge möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet, besöka 

vänner eller bara promenera. Insatsen ska även tillgodose behov av ledsagning vid 

exempelvis sjukhusbesök. Genom insatsen ska den enskilde tillförsäkras goda 

levnadsvillkor. Av rättspraxis framgår att syftet med ledsagarservice enligt LSS främst är att 

tillgodose personens behov av att komma ut i den närliggande miljön för att delta i 

aktiviteter av enklare karaktär. 

 

Ledsagarservice ska alltid vara individuellt utformad och ha karaktären av personlig 

service. Behovet av ledsagarservice kan vara varierande beroende på den 

funktionshindrades intressen och aktiviteter. Behovet skall anses tillgodosett om personen 

har biträde av personlig assistent. 

 

Omvårdnadsinsatser ingår egentligen inte i ledsagarservice. För att den enskilde ska ha 

möjlighet att genomföra den tänkta aktiviteten torde det dock i vissa fall vara ofrånkomligt 

att insatsen vid behov inkluderar hjälp med förflyttning, på- och avklädning, hjälp vid 

toalettbesök samt måltidssituationer. Ledsagarservice är en social tjänst varför medicinska 

insatser inte ingår. 

 

 

Ledsagning eller kontaktperson 

Gränsen mellan kontaktperson och ledsagare kan ibland vara svår att dra. Om en person 

har ett bristfälligt socialt nätverk och inte själv har förmåga att tillgodose behovet av 

samvaro med andra, saknar specifika intressen eller själv inte har förmåga att planera för 

en meningsfull fritid är kontaktperson en lämpligare insats. 

 

 

Barn och ungdom 

Vid prövning avseende barn upp till 12 år ska särskilt beaktas om behovet av 

ledsagarservice för att bryta isolering skall anses tillgodosett genom vad som normalt får 
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anses falla inom föräldraansvaret som enligt föräldrabalken åvilar vårdnadshavare (6 kap 

2 § FB). 

Vid prövning avseende ungdomar 12-18 år skall särskilt beaktas om behovet av 

ledsagarservice för att bryta isolering skall anses tillgodosett genom att ungdomen kan 

delta i fritidsverksamhet oberoende av föräldrarnas medverkan. 

 

 

Beslut 

Beslut om ledsagarservice som regelbunden insats tidsbegränsas i normalfallet till 1 år och 

följs upp av handläggare och på den enskildes begäran om fortsatt insats prövas rätten till 

insats på nytt. Särskilda skäl kan föranleda att insatsen begränsas till kortare tid. 

Ledsagarservice kan även beviljas som tillfällig/enstaka insats. 

 

Beslutet om ledsagarservice ska anges i antal timmar per vecka eller månad efter behov. 

Målet med insatsen ska framgå av beslutet.  

 

 
 


