
Till socialborgarråd Jan Jönsson  Stockholm 2022-03-10 

Hej,  

vi har under flera års tid i våra olika samverkansorgan tagit upp frågan om statistik över 

ansökningar och beslut avseende insatser till personer med funktionsnedsättning. Som du 

vet får vi regelbundet bra statistik över beslutade insatser och ej verkställda beslut. Men vi 

saknar uppgifter över antalet ansökningar och avslag. Våra medlemmar meddelar oss 

upplevelser hur antalet ansökningar och avslag utvecklar sig, men på individnivå, eller 

anekdotisk nivå. Det kan exempelvis gälla ledsagning, kontaktperson och boende. 

Länge har vi låtit oss nöjas med besked om att staden utvecklar nya IT-system för den sociala 

sektorn, och att utvecklingen kommer att omfatta den efterfrågade statistiken. Nu har ju 

detta inte fungerat, och i stället ska de befintliga systemen utvecklas. När vi efterfrågat en 

manuell årlig sammanställning, har vi i vår samverkan fått besked att detta skulle innebära 

ett mycket omfattande manuellt arbete. Något som förvaltningen inte anser vara rimligt och 

inte ingå i deras nuvarande uppdrag. 

I januari kunde vi läsa i media (Aftonbladet) statistik över antal ansökningar och avslag 

avseende särskilt boende äldre. Även Stockholm stad har här kunnat svara exakt, 1.171 

ansökningar och 17 % avslag. På vår direkta fråga hur dessa uppgifter är möjliga att lämna, 

får vi veta att för äldre och insatsen boende görs en årlig manuell sammanställning. Vi har då 

efterfrågat motsvarande service gällande statistik för insatser till personer med 

funktionsnedsättning. Det är ju inte rimligt att de organisationer som bevakar detta inte ska 

kunna få motsvarande service som de äldres? Vår bild är också att flertalet övriga kommuner 

i landet sammanställer dessa statistikuppgifter, även för insatser till funktionsnedsatta. 

Stockholm stad borde rimligen också för egen del se samma behov av dessa 

statistikuppgifter för planering av sin verksamhet. Om exempelvis den 10-årliga 

boendeplanen inte tar hänsyn till det totala antalet ansökningar om särskilt boende, är ju 

risken att slutsatserna blir bristfälliga. Redan innan hänsyn tagits till avsaknaden av den 

statistiken uppvisar boendeplanen en fortsatt brist efter 10 år. Till det kommer eventuellt ett 

mörkertal avseende ofullständig statistik. Detsamma kan säkert gälla planeringen av andra 

insatser enlig SOL och LSS.  

Samverkan med förvaltningen fungerar bra. Men i denna fråga anser man inte de 

efterfrågade statistikuppgifterna ingår i det nuvarande uppdraget. Vi har i stället hänvisats 

till politiken, och att ett beslut behöver tas i kommunfullmäktige. Med anledning av detta 

vänder vi oss till dig om en begäran att lyfta frågan i politiken, och om så erfordras, ett beslut 

i kommunfullmäktige. 
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