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Omsorgsnämnden 

 
Liberalernas frågor angående kontaktperson och ledsagare 
 
Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta  
 
att  med vad som anförs i ärendet anse frågorna besvarade.  
 
Ärendet 
Vid omsorgsnämndens sammanträde 2017-09-27 ställde Liberalerna frågor om hur många 
ansökningar om kontaktperson och ledsagning som inkommit under 2016 och 2017, hur 
många avslag som gjorts, samt hur utfallet blivit i förvaltningsrätten i de fall då den enskilde 
överklagat nämndens beslut. 
 
Utifrån de uppgifter som kan hämtas från verksamhetssystemet för perioden 2016-01-01 till 
och med 2017-10-23 ser det ut enligt nedan: 
Kontaktperson    Ledsagare   

År 2016 Bifall Avslag  År 2016 Bifall Avslag 
Antal 

ansökningar 470 73  
Antal 

ansökningar 317 57 

    

De beslut som överklagats 
till FR: 

Bifall Avslag  De beslut som överklagats 
till FR: 

Bifall Avslag 
1 7  1 5 

 
 

    
 

  
År 2017 Bifall Avslag  År 2017 Bifall Avslag 

Antal 
ansökningar 332 54  

Antal 
ansökningar 237 47 

   

De beslut som överklagats 
till FR: 

Bifall Avslag  De beslut som överklagats 
till FR: 

Bifall Avslag 
3 7  1 4 

 
Siffrorna avser antal ansökningar, inte unika individer. Avslag inkluderar både helavslag och 
delavslag. Siffrorna avser både SoL och LSS.  
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Detta innebär att avslag ges på ca 14% av ansökningarna för kontaktperson. Avslag ges för ca 
16% på ledsagning. För de beslut som överklagas fastställer förvaltningsrätten nämndens 
avslagsbeslut i hög grad.  
 
 
Omsorgsförvaltningen 
 
 
 
Tomas Odin 
Förvaltningsdirektör 



Till omsorgsnämnden 

Kontaktpersoner och ledsagare fyller för många personer med funktionsnedsättning en 
mycket viktig funktion. För båda insatserna gäller att uppgiften är att bryta den isolering som 
ofta blir följden av ett omfattande funktionsnedsättning, men därefter skiljer sig uppdragen åt. 

Liberalerna vill därför fråga: 

Hur många ansökningar om kontaktperson respektive ledsagare har inkommit under 2016 och 
hittills under 2017? 

Hur många av dessa har avslagits? 

I de fall besluten överklagats till förvaltningsrätten, har förvaltningsrätten dömt till 
kommunens eller den enskildes fördel? 

Angelique Prinz Blix (L) 

Liberalerna 
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