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§ 10 Kompletterande frågor om
bedömningar enligt LSS – svar på skrivelse
från Maria Johansson m.fl. (L), Joel Laurén
m.fl. (M), Emil Öberg (KD) ers. yttr.
Stadsdelsnämndens beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 3 april 2017, dnr 1.1.-060-2017.
Maria Johansson m.fl. (L), Joel Laurén m.fl. (M), Emil Öberg
(KD) ers. yttr. har inkommit med en skrivelse med
kompletterande frågor gällande bedömningar av insatser enligt
LSS.
En redovisning begärs över hur många ansökningar, beslut om
bifall och avslag samt överklagade ärenden som gjorts
avseende ledsagarservice och kontaktperson enligt LSS under
åren 2014, 2015 och 2016 uppdelat på kön. Vidare önskas en
redogörelse för vilka skälen till de avslag som gjordes var,
från förvaltningen och från rätten.
Förvaltningen redovisar efterfrågade uppgifter för åren 2014,
2015 och 2016. Gällande svar på övriga frågor är de endast
möjligt att ta fram genom granskning och analys av varje
enskilt ärende. Att genomföra det bedöms som orealistiskt
tidsmässigt. Förvaltningen hänvisar i övrigt till att alla
deltagare vid sociala delegationen får del av alla domar
kontinuerligt.
Särskilt uttalande
Kungsholmens
stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen
Lindhagensgatan 76
Box 49039, 100 28 Stockholm
Telefon 08-508 08 000
Växel 08-508 08 000
stockholm.se

Maria Johansson m.fl. (L) och Joel Laurén m.fl. (M) lämnade
följande gemensamma uttalande. Kristin Jacobsson (C) och
Emil Öberg (KD) instämde i uttalandet i form av
ersättaryttrande.
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I februari redovisades svar på en skrivelse från Alliansen
gällande information om hur många ansökningar, beslut om
bifall och avslag samt överklagade ärenden som gjorts
avseende ledsagarservice och kontaktperson enligt LSS
under åren 2014, 2015 och 2016. Eftersom att vi ansåg att
svaret inte var tillräckligt detaljerat inkom vi med
ytterligare en skrivelse där vi bad om att få kompletterande
information redovisat.
Av svaren framgår att det i nuvarande system inte är helt
enkelt att i efterhand ta fram könsuppdelad statistik, vi
tackar därför förvaltningen för den extra ansträngning som
har gjorts i att tillhandahålla informationen. Vi kan
konstatera att vår oro över könsskillnader i utfall av beslut
vid bedömningar bekräftas gällande beslut om
ledsagarservice enligt LSS. Förra året fick hela 36 procent
av kvinnorna som ansökt avslag, att jämföra med 10
procent av männen.
Vi vill återigen tacka för svaret och förutsätter att det som
har uppdagats och synliggjorts, både vad gäller brister i
systemen och vad gäller tydliga könsskillnader i
bedömningar, leder till ökad medvetenhet inför det framtida
arbetet inom området. En ökad medvetenhet kan bidra till
minskade könsskillnader vid bedömningar.
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