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Varmt välkommen på

LSS-kollo
Sport- och påsklov 2023

Det är dags att anmäla sig till sport- och påsklovskollo. 
Socialförvaltningen erbjuder kollovistelse för barn och 
ungdomar med funktionsnedsättningar.
Socialförvaltningen anordnar kolloverksam- 
het för barn och ungdomar med funktions- 
nedsättning1. Kollona är öppna i första hand 
för personer som är bosatta i Stockholms 
stad. Överskottsplatser kan erbjudas till  
personer som bor i andra kommuner. 

Våra kollogårdar ligger i natursköna miljöer. 
Gårdarna erbjuder ett stort utbud av vinter- 
aktiviteter. Att åka på kollo innebär miljö-  
ombyte, roliga friluftsaktiviteter och social 
samvaro med andra. För anhöriga och  
föräldrar ger det en avlastning i vardagen.

Tillsammans med personalen formar kollo- 
deltagarna verksamheten utifrån de egna 
önskemålen och behoven. På gårdarna finns 
möjlighet till olika utomhusaktiviteter som 
skridskoåkning och vinterpromenader. Gårdarna 
har samlingsrum inomhus för pyssel, spel och 
avkoppling. Under vistelsen gör man dags-  
utflykter tillsammans. Vistelsetiden är sju  
dagar under sport- och påsklov.

Kollogårdarna har olika inriktningar efter  
deltagarnas funktionsnedsättningar och  
ålder. I kollokatalogen beskriver varje kollo  
sin verksamhet.

Sport- och påsklovskollo riktar sig främst till 
ungdomar i skolålder upp till 23 år. Vuxna 
kan erbjudas LSS-kollo på kortloven i mån av 
plats. 

Ansökan skickas till LSS-handläggaren i den 
stadsdelsförvaltning eller kommun där den 
sökande bor. Det krävs ett biståndsbeslut för 
att delta på LSS-kollo.

Sista ansökningsdag 10 november

1) I enlighet med (LSS) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, personkrets 1.
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Samtliga gårdar är fotograferade av kolloledare.
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Förändringar 2023
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Socialförvaltningen arbetar på en lösning som beräknas vara klar under 
hösten. Uppdateringar publiceras löpande på

ung.stockhom/kollo/lss-kollo

http://ung.stockholm/kollo/lss-kollo
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Allmänt om LSS-kollo
För att delta på LSS-kollo krävs biståndsbeslut av 
stadsdelsförvaltningen eller kommunen där den  
sökande bor. I ansökan finns möjlighet att lämna  
önskemål och motivering om vilken kollogård du 
helst vill vistas på.

Ansökningsblanketter
Ansökningsblankett hittar du i katalogen. Du kan 
också ladda hem ansökningsblanketten och kollo
katalogen på vår webbplats:  
ung.stockholm/kollo/lss-kollo

Skicka in din ansökan
Ansökan skickas till LSShandläggaren i den stads-
delsförvaltning eller kommun där den sökande bor. 
Adressuppgifter till stadsdelsförvaltningarna  
i Stockholm hittar du i slutet av katalogen.
 Ansökan ska ha inkommit senast torsdag den 
10 november. Ansökningar som kommer in efter  
detta datum behandlas i mån av plats.

När och hur får jag svar?
Information om erbjuden plats skickas ut under  
vecka 51. Erbjudandet måste bekräftas inom en 
vecka. Bekräftelse sker genom att du fyller i bifogad 
svarstalong och skickar tillbaka talongen tillsammans 
med övriga ifyllda blanketter till Socialförvaltningen.

Informationsträffar
Innan kollovistelsen informerar alla gårdar kollo-
deltagarna och deras anhöriga om just det kollot  
där du har fått plats. Informationen kan ske genom 
direkt kontakt med deltagarna eller genom informations  - 
möte. Det är viktigt att du som blir inbjuden till  
informationsmöte deltar på träffen för att träffa  
personal och kollokompisar.

Resa till och från kollot
Där inget annat anges i katalogen ordnar kollogården 
med resa till och från gården. Du får information om 
exakta tider från kolloarrangören.

Vad kostar det?
Kostnad för deltagare bosatta 
i Stockholms stad: 58 kr/dag.  
Faktureras i efterhand.

Kostnad för deltagare bosatta 
utanför Stockholms stad:
Kontakta LSS-handläggaren  
i din kommun.

http://ung.stockholm/kollo/lss-kollo
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Hur bor man på kollot?
På kollogårdarna finns enkel eller flerbäddsrum. 
I katalogen finns information om logi under respek-
tive gård.
 På natten finns alltid en ledare som bor i anslutning 
till gästrummen dit kollodeltagarna kan vända sig om 
de behöver hjälp. På en del kollogårdar finns även 
nattpersonal som är vaken och kan ge stöd.

Måltider
Det serveras tre lagade mål mat om dagen: frukost, 
lunch och middag samt mellanmål och kvällsmål. 
Det är viktigt att du informerar kollot om du behöver 
special kost på grund av allergi, religion eller andra 
skäl.

Kläder
Kläder som du tar med dig på kollot ska tåla maskin-
tvätt eftersom kollopersonalen tvättar kläder i maskin 
vid behov.
 Tillsammans med erbjudande om plats bifogas 
förslag på utrustningslista. Fyll i listan och lägg den 
tillsammans med packningen, så underlättar det vid 
packningen inför hemresa. Kom ihåg att märka kläder 
tydligt med för och efternamn.

Värdesaker
Var rädd om de saker du tar med dig till kollot. 
 Gårdarna kan inte ta ansvar för dina värde saker eller 
andra tillhörigheter som mobiltelefon och läsplatta. 
Lämna därför värdesakerna hemma.

Medicinlista och annan information
För att kollovistelsen ska bli så bra som möjligt  
vad gäller bemötande och innehåll, är det viktigt att 
personalen får information om de speciella behov  
deltagaren har. Fyll därför i de dokument som 
bifogas vid erbjudande om plats som du får under 
vecka 51 så noggrant som möjligt. Dessa dokument 
bifogar du svarstalongen när du bekräftar kolloplatsen.
 Deltagare som har behov av inkontinens eller 
andra hjälpmedel ska ta med detta för hela kollo
perioden.

Vem ansvarar för kollot?
Socialnämnden i Stockholm är ansvarig för kol-
loverksamheten. Nämnden ansvarar för uppföljning 
och kvalitet på de gårdar som drivs av upphandlade 
utförare. 

Försäkring
Kollodeltagarna omfattas av stadens rese och 
olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under hela 
kollovistelsen samt resan till och från gården.
 Tillsammans med besked om plats på kollo får du 
mer information om försäkringsvillkoren. 

Personlig assistans
Om det finns beviljad assistans skall denna följa med 
under vistelsen. LSSkollo kan erbjuda medföljande 
assistenter boende, under samma förutsättningar som 
övrig kollopersonal, och måltider. Deltagarens assi
stansbolag faktureras för assistenternas boende och 
måltider efter kollovistelsen.

Registerutdrag
Assistent som följer med kollodeltagare behöver 
innan kollovistelsen lämna in registerutdrag till  
socialförvaltningen. 

Har du frågor och vill veta mer?
Biträdande enhetschefer på socialförvaltningen

Andreas Bylund, 08-508 25 266.
E-post: andreas.bylund@stockholm.se

Anna Rask, 08-508 25 264.
E-post: anna.rask@stockholm.se

Sista ansökningsdag 

10 november 
2022

mailto:andreas.bylund@stockholm.se
mailto:anna.rask@stockholm.se
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Högås
Gnesta/Vagnhärad

Högås ligger i lugn och naturskön  omgivning, cirka 6 mil från Stockholm, 
i närheten av Långsjön. Huvudbyggnaden är 1 200 kvm och har 20 sovrum 
med egen toalett och dusch. I huset finns bastu, allrum med teve och biljard-
bord samt rum för pyssel, pingis, datorspel och musik. Högås har en stor tomt 
där vi har utomhusaktiviteter. På tomten finns rymliga lokaler där vi snickrar 
och bygger lådbil. Under vinterhalvåret gör vi skridskoutflykter, vinterfiskar, 
bowlar, går på bio eller besöker äventyrsbadet i Södertälje. Våra aktiviteter 
utformas i samråd med kollo deltagarna och anpassas efter behov och intres sen. 
Lyhördhet, flexibilitet och kamrat skap är nyckelorden. Som kollogäst bor du 

ensam eller tillsam-
mans med en kamrat. 
Vi har alltid sovande 
jour i anslutning till 
sovrummen. På kort-
loven är vi 10  ledare, 
med erfarenhet av 
fritidsverksamhet för 
barn med särskilda 
behov. Vi för fogar 
över fem personbilar 
och en minibuss.

Inriktning
Barn och ungdomar med  
högfungerande autism.

Ålder
7–15 år.

Platser 
12 stycken.

Logi
Enkel- eller flerbäddsrum. Personal 
sover i huset med deltagarna.  
Ej vaken nattpersonal.

Perioder
Sportlov 26/2–4/3  
Påsklov 9/4–15/4

Kontakt
Azita Gahderi 
Telefon 073-040 47 59

Arrangör
Nytida Stöd och Resurs AB.

Läge
Högås ligger mellan  Vagnhärad 
och Gnesta, cirka 6 mil från 
 Stockholm. Gården ligger nära 
Långsjön.

Smultronet
Fiskeboda/Hjälmaren

Hos oss på kollot Smultronet lägger vi stor vikt vid glädje, gemensamma akti-
viteter och roliga upplevelser. Exempel på aktiviteter är teater, utflykter, bowla, 
åka pulka och skidor, spela sällskapsspel och såklart vårt fantastiska avslut-
ningsdisco! Vi som arbetar på Smultronet är ett kompetent och lekfullt gäng 
som arbetar med tydlig struktur för att skapa trygghet. Vi tycker det är viktigt 
att alla är med och påverkar våra aktiviteter och övrigt innehåll under kollovis-
telsen. Varje deltagare har en kontaktperson som tar kontakt med dig och dina 
anhöriga innan kollot startar för att samla information för att ge dig en så bra 

vistelse som möjligt! 
På Smultronet delar du 
rum med en eller flera 
kompisar och i huset 
sover nattpersonal. 
Maten tillagas i Fiske-
boda kollorestaurang.

Inriktning
Barn och ungdomar med  
högfungerande autism.

Ålder 7–15 år.

Platser 8 stycken.

Logi
Flerbäddsrum. Personal sover i 
huset med deltagarna. Ej vaken 
nattpersonal.

Perioder
Sportlov 27/2–5/3 
Påsklov 10/4–16/4

Kontakt
Hanna Wagner  
Telefon 08-508 43 914

Arrangör Stiftelsen barnens dag 

Läge
Smultronet ligger på en halvö i 
Hjälmaren (i Fiskeboda by), cirka  
1 mil från Julita.

Resa till kollo
Föräldrar eller anhöriga ansvarar 
för transporter till och från kollo-
gården.
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Gläntan
Fiskeboda/Hjälmaren

Efter hårt arbete var isvaken äntligen klar! Modiga deltagare och ledare 
från Gläntan värmer sig i bastun för att sedan doppa sig i den iskalla sjön 
Hjälmaren! På Gläntan kan du också spela teater, baka, spela spel, åka på 
utflykt, chilla och ta det lugnt och mycket mer! Vi som jobbar här älskar att 
umgås, hitta på roliga saker och samtala om allt mellan himmel och jord. 
Grunden för verksamheten är en varierad aktivitetsplanering med ett tydligt 
veckoschema där vi erbjuder roliga aktiviteter. Lyhördhet och individuell 
anpassning är viktigt för oss. Maten tillagas i Fiskebodas kök och vi äter 
gemensamt i restaurangen. En kontaktperson tar kontakt minst en vecka innan 

kollo för att svara på 
de frågor du har om 
kollot och om din 
vistelse där.

Inriktning
Ungdomar med högfungerande 
autism. 

Ålder
16–23 år.

Platser 
10 stycken.

Logi
Två- eller fyrbäddsrum. Personal 
sover i huset med deltagarna.  
Ej vaken nattpersonal.

Perioder
Sportlov 27/2–5/3  
Påsklov 10/4–16/4 

Kontakt
Hanna Wagner 
Telefon 08-508 43 914 

Arrangör
Stiftelsen Barnens Dag. 
barnenso.se/lss-kollo-fiskeboda

Läge
Gläntan ligger på en halvö  
i Hjälmaren (i Fiskeboda by),  
cirka 1 mil från Julita.

Nyponrosen
Fiskeboda/Hjälmaren

Medan solen skiner in genom fönstren på Nyponrosens gård hörs skratten 
ända ut till fåren – det är speldags! Twister, Uno, och 
charader – alla är med på det som känns roligt. Under veckan erbjuds aktivi-
teter som teater, dans, skattjakt, måla, åka på utflykter, baka och mycket mer! 
Vi har ett tydligt veckoschema med bildstöd och både morgon och kvälls
samlingar, det brukar vara mysiga stunder där vi delar med oss om vad vi 
vill göra framöver och vad som varit roligt under dagen. Vi som jobbar på 
Nyponrosen är ett kompetent, kreativt och lekfullt gäng med inarbetad och 

tydlig struktur för att 
skapa trygghet och 
glädje för våra delta-
gare. Maten tillagas 
i Fiskebodas kök. 
Varje deltagare till
delas en kontaktperson 
som tar kontakt minst 
en vecka innan kollo 
för att svara på alla 
frågor som du har om 
kollot och din vistelse 
där.

Inriktning
Barn med lindrig och måttlig 
intellektuell funktionsnedsättning.

Ålder
7–15 år.

Platser 
12 stycken.

Logi
Flerbäddsrum. Personal sover i 
huset med deltagarna. Ej vaken 
nattpersonal.

Perioder
Sportlov 27/2–5/3  
Påsklov 10/4–16/4 

Kontakt
Hanna Wagner 
Telefon 08-508 43 914 

Arrangör
Stiftelsen Barnens Dag. 
barnenso.se/lss-kollo-fiskeboda

Läge
Nyponrosen ligger på en halvö  
i Hjälmaren (i Fiskeboda by),  
cirka 1 mil från Julita.

http://barnenso.se/lss-kollo-fiskeboda
http://barnenso.se/lss-kollo-fiskeboda
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Sättra Gård
Adelsö

Sättra Gård ligger på natursköna Adelsö i Mälaren med närhet till vatten, djur 
och natur. Här finns massa roliga saker att hitta på såsom ridning, disco, 
pulka åkning, pyssel och femkamper med mera. Vi utgår ifrån era önskemål 
och ni lägger tillsammans med ledarna upp ett schema för kolloveckans 
aktiviteter. Endast fantasin sätter gränser, vi uppmuntrar alla att ta egna 
initiativ och prova på nya saker.

Hos oss har du möjlighet att träffa nya vänner och tillsammans hitta på 
 roliga aktiviteter som skapar minnen för livet. På Sättra Gård lagar vi all mat 
vi kan från grunden och vi erbjuder varierad, anpassad och allergifri kost. Med 

stöd av våra engage-
rade och uppfinnings-
rika ledare kommer 
du att få vara med 
om en rolig vistelse 
fylld med skratt och 
galna upptåg. Antalet 
ledare anpassas efter 
antalet deltagare och 
stödbehov, men brukar 
handla om fyra till 
sex ledare som är med 
gruppen.

Inriktning
Ungdomar med lindrig eller  
måttlig intellektuell funktions-
nedsättning.

Ålder
16–21 år.

Platser 
12 stycken.

Logi
Enkel- eller tvåbäddsrum. Personal 
sover i huset med deltagarna.  
Ej vaken nattpersonal.

Perioder
Påsklov 8/4–14/4

Kontakt
Petter Cavallin. 
Telefon 072-212 44 44 
petter.cavallin@attendo.se

Arrangör
Attendo LSS.

Läge
Sättra Gård ligger på Adelsö  
cirka 4,5 mil från Brommaplan.

Näckrosen
Fiskeboda/Hjälmaren

På Näckrosens kollo händer det alltid spännande och lite tokiga saker! Man
kan få gå på safari och få se märkliga djur som till exempel en påskpingvin 
eller varför inte en livs levande jordgubbe? Vi lägger stor vikt vid glädje, 
teater, gemensamma aktiviteter och upplevelser omkring Fiskeboda och sjön 
Hjälmaren. På Näckrosen tycker vi det är viktigt att alla är med och påverkar 
våra kolloaktiviteter. Populärt är bland annat att klä ut sig, uppträdanden, lekar 
inne och ute, bad i badhus, pulka och skidor om det finns snö och såklart vårt 
avslutningsdisco. Vi som arbetar på Näckrosen är ett kompetent, kreativt och 

lekfullt gäng som arbe-
tar med tydlig struktur 
för att skapa trygghet 
för våra deltagare. 
Maten lagas av kock-
arna i Fiskebodas kök. 
Varje deltagare till
delas en kontaktperson 
som tar kontakt minst 
en vecka innan kollo 
för att svara på alla 
frågor som du har om 
kollot och din vistelse 
där.

Inriktning
Ungdomar med lindrig eller  
måttlig intellektuell funktions-
nedsättning.

Ålder
16–21 år.

Platser 
12 stycken.

Logi
Flerbäddsrum. Personal sover  
i huset med deltagarna.  
Ej vaken nattpersonal.

Perioder
Sportlov 27/2–5/3  
Påsklov 10/4–16/4 

Kontakt
Hanna Wagner 
Telefon 08-508 43 914 

Arrangör
Stiftelsen Barnens Dag. 
barnenso.se/lss-kollo-fiskeboda

Läge
Näckrosen ligger i Fiskeboda  
vid Hjälmaren, cirka 1 mil från 
Julita.

mailto:petter.cavallin%40attendo.se?subject=
http://barnenso.se/lss-kollo-fiskeboda
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Skogstorp
Barnens Ö

Skogstorp vänder sig till barn och ungdomar med särskilda behov. Det är en 
individuellt inriktad verksamhet för personer som har svårt med större grupper. 
Skogstorps kollogård ligger på Barnens Ö. Kollogården består av två huvud-
byggnader med tillhörande småhus.

Aktiviteter på Skogstorp formas utifrån kollodeltagarnas möjligheter, behov 
och intressen. Verksamheten går i musiken, matens och motionens tecken. 
Omtyckta aktiviteter är att baka bullar, arrangera disco och Småstjärnorna.  
Det är mycket sång och spel i aktiviteterna på Skogstorp. 

Populära utomhusaktiviteter är grillning, promenader och utflykter med 
minibussen.

Köket är gårdens 
hjärta och där lagar vår 
egen kock goda och 
anpassade måltider 
efter deltagarnas 
behov och önskemål. 
På Skogstorp är vi 
cirka 14 personal.

Inriktning
Barn och ungdomar med  
intellektuell funktionsnedsättning 
och särskilda behov.

Ålder 7–23 år.

Platser 6–7 stycken.

Logi
Enkel- eller flerbäddsrum. Personal 
sover i huset med deltagarna. 
Vaken nattpersonal vid behov om 
detta planeras i god tid.

Perioder
Sportlov 26/2–4/3

Kontakt
Anna Rask. 
Telefon 08-508 25 264

Arrangör Stockholms stad.

Läge
Skogstorp ligger på Barnens Ö  
cirka 12 mil från Stockholm.

Resa till kollo
Föräldrar eller anhöriga ansvarar 
för transporter till och från kollo-
gården.

Granhill
Barnens Ö

Granhill kollogård ligger på Barnens Ö. Gården är mycket rymlig och består 
av ett stort hus innehållande kök, matsal, sällskapsrum och deltagarnas sovrum. 
I intilliggande byggnader finns personalboende. På gården finns grillplats och 
 i närheten finns möjlighet till bastubad. Deltagarna får egna rum under kollo
vistelsen. På natten finns en vaken nattpersonal samt en sovande jour i huset. 
Vi har vår egen kock som lagar all mat. Våra aktiviteter utformas efter deltagarnas 
behov och intressen. På påsklovet åker vi till simhallen, går vårpromenader, 
gör utflykter, ordnar disco och grillar korv. Vi är 20 ledare på Granhill. Varje 

deltagare har två 
kontaktpersoner som 
i god tid innan kollo-
vistelsen tar kontakt 
med er för att svara på 
frågor och informera 
om kollot. Vistelsen 
på kollo planeras  
utifrån deltagarnas 
behov och i nära sam-
arbete med föräldrar. 
Är det första gången 
du deltar tas kontakt 
för hembesök.

Inriktning
Barn och ungdomar med 
autism och intellektuell 
funktionsnedsättning.

Ålder
7–23 år.

Platser 
8 stycken.

Logi
Enkelrum. Vaken nattpersonal.

Perioder
Påsklov 9/4–15/4

Kontakt
Anna Rask. 
Telefon 08-508 25 264

Arrangör
Stockholms stad.

Läge
Granhill ligger på Barnens Ö  
cirka 12 mil från Stockholm.

Resa till kollo
Föräldrar eller anhöriga ansvarar 
för transporter till och från kollo-
gården.
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Kollogård
Tidigare Ekbacken

Kolloverksamheten saknar i nuläget utförare. Arbete pågår för att hitta lämplig 
gård och ledning. Verksamheten kommer i stort likna den tidigare och vända 
sig till samma målgrupp. Så fort vi har information kring detta kommer vi att 
lägga upp den här: ung.stockholm/kollo/lss-kollo Ansökan till denna verk-
samhet görs som vanligt på ansökningsblanketten.

Inriktning
Barn och ungdomar med 
autism och intellektuell 
funktionsnedsättning.

Ålder
7–21 år.

Platser 
8 stycken.

Logi
Enkel- eller tvåbäddsrum. 

Perioder 
Sportlov 
Påsklov 

Kontakt
Ej fastställt

Arrangör
Ej fastställt

Läge
Ej fastställt

Björkängen
Fiskeboda/Hjälmaren

Björkängen ligger i Fiskeboda vid Hjälmaren. Här jobbar vi med hjärtat. 
En kollovistelse innebär ledighet och miljöombyte i kombination med samvaro 
och upplevelser. Vårt motto på Björkängen är att ingenting är omöjligt. Vi gör 
ofta utflykter med våra kollobussar, några favoriter är bowling, badhuset och 
shopping i Vingåker. Vi gör även en hel del aktiviteter på hemmaplan. Grill-
ning vid sjön med en gura, allsång, promenader med mera. Behöver man ta 
det lite lugnare en dag finns det givetvis utrymme för det också. Vi har hög 
personaltäthet, vaken nattpersonal och egen kock som lagar våra måltider. 

Om det finns beviljad 
assistans skall denna 
följa med under vistel-
sen. Assistent som 
följer med kollodel-
tagare behöver innan 
kollo vistelsen lämna 
in register utdrag till 
social förvaltningen.

Inriktning
Barn och ungdomar med  
intellektuell funktionsned-
sättning, rörelse begränsningar 
och stort omvårdnadsbehov. 

Ålder
7–23 år.

Platser 
8 stycken.

Logi
Enkel- eller flerbäddsrum. 
Vaken nattpersonal.

Perioder
Påsklov 9/4–15/4

Kontakt
Andreas Bylund. 
Telefon 08-508 25 266

Arrangör
Stockholms stad.

Läge
Björkängen ligger på en halvö  
i Hjälmaren (i Fiskeboda by),  
cirka 1 mil från Julita.

http://ung.stockholm/kollo/lss-kollo
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Skicka kolloansökan till  
din stadsdelsförvaltning
Bromma 
stadsdelsförvaltning
Box 15017, 167 15 Bromma
Telefon 08-508 06 000 (vx)

Enskede-Årsta-Vantörs 
stadsdelsförvaltning
Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon 08-508 14 000 (vx)

Farsta 
stadsdelsförvaltning
Box 113, 123 22 Farsta
Telefon 08-508 18 000 (vx)

Hässelby-Vällingby 
stadsdelsförvaltning
Box 3424, 165 23 Hässelby
Telefon 08-508 04 000 (vx)

Kungsholmens 
stadsdelsförvaltning
Box 49039, 100 28 Stockholm
Telefon 08-508 08 000 (vx)

Norrmalms 
stadsdelsförvaltning
Box 45075, 104 30 Stockholm
Telefon 08-508 09 000 (vx)

Rinkeby-Kista 
stadsdelsförvaltning
Box 7049, 164 07 Kista
Telefon 08-508 01 000 (vx)

Skarpnäcks 
stadsdelsförvaltning
Box 5117, 121 17 Johanneshov
Telefon 08-508 15 000 (vx)

Skärholmens 
stadsdelsförvaltning
Box 503, 127 26 Skärholmen
Telefon 08-508 24 000 (vx)

Spånga-Tensta 
stadsdelsförvaltning
Box 4066, 163 04 Spånga
Telefon 08-508 03 000 (vx)

Södermalms 
stadsdelsförvaltning
Box 90185, 120 22 Stockholm
Telefon 08-508 12 000 (vx)

Hägersten-Älvsjö 
stadsdelsförvaltning
Box 490, 129 04 Hägersten
Telefon 08-508 22 000 (vx)

Östermalms 
stadsdelsförvaltning
Box 24156, 104 51 Stockholm
Telefon 08-508 10 000 (vx)

Har du frågor och vill veta mer?
Biträdande enhetschefer på socialförvaltningen

Andreas Bylund 
Telefon 08-508 25 266
andreas.bylund@stockholm.se 

Anna Rask
Telefon 08-508 25 264
anna.rask@stockholm.se

mailto:andreas.bylund%40stockholm.se?subject=
mailto:anna.rask@stockholm.se


Sista 
ansökningsdag

10 november

ung.stockholm/kollo/lss-kollo
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