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§ 9 Bedömningar av insatser – svar på
skrivelse
Stadsdelsnämndens beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 13 januari 2017, dnr 1.1.-4912016.
Förvaltningen redovisar efterfrågade uppgifter för åren 2014,
2015 och 2016. Antalet ansökningar gällande båda insatserna
ökade mellan år 2014 och 2015 för att sedan minska år 2016.
Antalet avslagsbeslut och antalet beslut som överklagats till
Förvaltningsrätten har ökat under åren förutom gällande
insatsen ledsagarservice där antalet avslag och antalet
överklagade beslut har minskat något sedan 2015.
Särskilt uttalande
Maria Johansson m.fl. (L) och Joel Laurén m.fl. (M) lämnade
följande gemensamma uttalande. Emil Öberg (KD) instämde i
uttalandet i form av ersättaryttrande.
Vi till tacka förvaltningen för genomgången av
ansökningar, beviljanden och avslag när det gäller
insatser inom LSS för Kungsholmen de senaste tre åren.
Det är värdefullt och viktigt för att kunna titta vidare på
kungsholmsbornas behov och vilka åtgärder som kan
behöva vidtas, att få svart på vitt om hur det sett ut.
Utifrån förvaltningens redogörelse kan vi konstatera att
andelen bifallna ansökningar både gällande
kontaktperson och ledsagarservice har minskat
betydande sedan 2014 och att antalet beslut som
överprövas av rättslig instans ökat.
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Sedan länge är det känt att män vanligtvis tilldelas fler
hemtjänsttimmar och assistanstimmar än kvinnor. Detta
har börjat uppmärksammas alltmer och LSS-utredningen
har i sina direktiv ett uppdrag att titta på vad den ojämna
könsfördelningen kan bero på. För att hitta sådana
tendenser och för att kunna säkerställa en jämställd
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tilldelning utifrån individens behov är det värdefullt att
stadsdelen presenterar sin statistik könsuppdelat .
För oss kvarstår en rad frågeställningar gällande skälen
till avslag, den betydande skillnaden i andelen bifallna
fall mellan 2014 och 2016 och skälen som rätten har
anfört i de fall där nämndens beslut helt eller delvis har
överprövats.
Vi lägger ikväll ytterligare en skrivelse med frågor för
konkretisering.
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