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Anvisningar med anledning av beslut om 
tillfälligt utökad möjlighet att spara ledsagartid 
med anledning av Covid-19  

Stockholms stads krisledningsnämnd har fattat beslut om tillfälligt 

utökad möjlighet att spara ledsagartid, följande är beslutat:  

 
- Brukare får spara och använda beviljade ledsagartimmar upp 

till sex månader istället för tre månader. Detta gäller för 

perioder som påbörjats senast den 30 juni 2021. Detta beslut 

gäller från och med 1 mars 2021.  

 

- Motsvarande ska gälla omkostnadsersättning. 

 
 
Bakgrund  
Enligt beslutade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice av 

kommunfullmäktige 2018-06-11, § 24, kan den enskilde disponera 

beviljade timmar per månad över en tremånadersperiod. Till följd av 

den rådande situationen med Covid-19 är det många brukare som trots 

möjligheten till flexibilitet inte kan utnyttja beviljad ledsagning.  

För att dessa brukare ska kunna använda beviljad ledsagning i enlighet 

med intentionen i kommunfullmäktiges beslut behöver möjligheten att 

spara beviljad ledsagartid tillfälligt utökas från tre månader till sex 

månader. 

 
Vägledning  

En sexmånadersperiod börjar individuellt utifrån den enskildes 

nuvarande period, dock tidigast från och med mars 2021. 

 

Sista möjlighet att starta en sexmånadersperiod är den 30 juni 

2021. 

 

För enskilda där en ny period börjar 1 juli 2021 återgår ramen på 

flexibiliteten till tre månader, om inte annat beslutas. 
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Exempel på perioder:  
 
 

Startmånad  Period  

1 mars  1 mars – 31 aug 

1 april 1 april – 30 sep 

1 maj  1 maj – 31 okt 

1 juni  1 juni – 30 nov 

 

Praktisk hantering 
 

 Ansvarig handläggare kontaktar den enskilde eller dennes 

företrädare och informerar om möjligheten att använda 

beviljade ledsagartimmar under sex månader.  

 

 Utförarrapportering och redovisning av omkostnader sker 

utifrån gällande anvisningar.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 


