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Synskadades Riksförbund är landets företrädare  
för personer med synnedsättning.

Stöd gärna vårt arbete. 
Pg 90 00 90-2

Synskadades Riksförbund · 122 88 Enskede
tel: 08-39 90 00 · fax: 08-39 93 22 info@srf.nu · www.srf.nu

Vänd den negativa utvecklingen och verka 
för att:

•  blinda och dövblinda ska ingå i den  
 personkrets som har rätt till stöd enligt LSS

•  ledsagning, även enligt SoL, alltid beviljas  
 utan kostnad för individen.

•  den enskildes behov ska styra  
 ledsagningens omfattning och till  
 vilka aktiviteter den beviljas!

Utmaningen ska inte vara att ta sig ut.  
Läs mer på www.rattvisutmaning.nu  

Ledsagning
– vägen till ett aktivt liv
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Ledsagning utifrån individens behov ger en 
fungerande vardag och bättre fysisk och 
psykisk hälsa, genom att man kan komma ut 
och delta i sociala sammanhang.

Synskadade och blinda ska ha samma  
möjligheter som andra att ta hand om sin 
hälsa och leva ett rikt liv. Utmaningen ska 
vara rättvis. Promenaden, shoppingrundan,  
gympasset ska inte föregås av en ännu  
större utmaning – att få ledsagning.

Höga kostnader, stora begränsningar och 
avslag på ansökningar. Det är verkligheten 
för synskadade som behöver kommunal 
ledsagarservice. Lösning: Säkerställ vår rätt 
till ledsagning enligt LSS!

Blinda och dövblinda har allt svårare att få 
ledsagning enligt LSS. Antalet som beviljats 
insats har enligt Socialstyrelsen minskat med 
över 20 procent de senaste 10 åren.
Synskadades Riksförbunds kommunenkät 
från 2019 visar dessutom att 

•  6 av 10 kommuner tar betalt  
 för ledsagning.

• 3 av 10 har restriktioner för typ av  
 aktivitet som insatsen kan användas till. 

•  2 av 10 har en geografisk begränsning  
 för var ledsagning kan utföras.
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Ledsagningen betyder jättemycket:  
att kunna leva självständigt, att göra det 
jag vill och behöver. Den ger mig energi att 
vara en bra mamma.

Synskadades Riksförbund vill att personer med synnedsättning 
ska kunna bestämma i vardagen precis som andra.


