
 
 
 
 
 
 
 
Svar på frågor KSN-2017-3407 av Benny Lindholm (L) om 
boendesituationen för personer som har fått rätt till bostad med särskild 
service enlighet med LSS 

Benny Lindholm (L) har frågat mig: 

- Hur många personer som står i kö för att få bostad med särskild service?   
I dagsläget är det 47 personer som väntar på att få flytta till bostad med särskild 
service. 
 

- Hur länge har var och en köat?  
Av de 47 personerna som har ett icke verkställt beslut om bostad med särskild service 
fick en person sitt beslut 2011, en 2013, två 2014, nio 2015, 27 personer 2016 och sju 
personer under 2017. Personer som väntat längst på verkställighet har, av olika 
anledningar, tackat nej till kommunens erbjudande om bostad med särskild service.  
 

- Hur många har bett om byte om bostad med särskild service och står därför i kö för 
byte av bostad? 
Totalt har 36 personer begärt byte av bostad. 
 

- Hur många har fått byta bostad?  
2017 har nio personer fått byta bostad. 
 

- Hur många har fått bostad genom geografiska önskemål?  
Många personer som beviljas bostad med särskild service har önskemål om att bo i 
centrala Uppsala. Då det råder bostadsbrist även inom nämndens boenden så har det 
varit svårt att möta upp dessa önskemål. Förvaltningen arbetar vidare med att fler ska 
få sina önskemål tillgodosedda bland annat genom arbete med boendekarriär och 
erbjudande att den enskilde kan stå i byteskö där boendesamordnaren bevakar om ett 
boende blir ledigt inom det valda området. 
 
 

- Hur stora viten har kommunen betalat per månad under 2016 och 2017 för att lämplig 
bostad inte kunnat erbjudas? 
Det går inte att redovisa viten per månad. För 2016 fick kommunen betala viten för 
910 000 kr, för 2017 har kommunen hittills ålagts att betala 151 125 kr.  
 



- Vilka bostäder med särskild service inplaneras närvarande och när ska de vara 
inflyttningsklara?  
Ett nytt boende med sex lägenheter för yngre dementa startade den 1 oktober i år. Ett 
serviceboende med nio lägenheter planeras att starta den 1 januari 2018 och två 
gruppboenden med sex lägenheter vardera boende startas den 15 januari 2018. 
 
 

- Finns en framtida försörjningsplan för att personer med behov av stöd i boendet ska 
kunna få en lämplig bostad inom en rimlig tidsram? 
Utifrån nämndens plan för hållbart boende tas årligen en bostadsförsörjningsplan fram. 
Bostadsförsörjningsplanen är den beställning som går till plan- och byggnadsnämnden, 
utifrån den beställningen för omsorgsförvaltningen en dialog med 
stadsbyggnadsförvaltningen för att kunna få lämpliga bostäder inom en rimlig tidsram.  

 


