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Kommunfullmäktige 

Interpellation av Benny Lindholm (L) om LSS-bostäder 
 
Uppsala kommun har tillsammans med ytterligare två kommuner utsetts till finalist i Bästa LSS-
kommun 2017. Fram lyfts de satsningar och framsteg som gjorts gällande samverkan och delaktighet. 
Att funktionshinderrörelsen uppfattar att stora förändringar skett det senaste året är välkommet, då de 
dessförinnan givit uttryck för att stora problem fanns gällande dialog och delaktighet. Vi uppskattar de 
ansträngningar som gjorts för att förändra situationen och är glada över nomineringen. En liknelse kan 
dock göras med att USA:s förra president Barack Obama tilldelades fredspriset precis i början av sin 
presidentvalsperiod, för sin agenda snarare än faktiskt åstadkomna resultat. Därför är det viktigt att 
ambitionsnivån fortsatt är hög, att kommunen inte slår sig till ro och att de påbörjade förändringarna 
märks ute i alla boenden, på alla dagliga verksamheter och så vidare.  
 
En kvarvarande stor utmaning att arbeta vidare med gäller boendesituationen för personer som har fått 
rätt till bostad med särskilt service i enlighet med LSS.  
 
Liberalerna efterfrågar därför en redogörelse av den nuvarande situationen och vill därför 
ställa följande frågor till omsorgsnämndens ordförande Eva Christiernin (S):  
 
• Hur många står i kö för att få bostad med särskild service?  
• Hur lång tid har var och en köat?  
• Hur många har bett om byte av bostad med särskilt stöd och står därför i kö till nytt boende?  
• Hur många har fått byta bostad?  
• Hur många har fått en bostad i enlighet med geografiska önskemål?  
• Hur stora viten har kommunen betalat per månad under 2016 och 2017 för att lämplig bostad inte 
kunnat erbjudas?  
• Vilka bostäder med särskild service planeras för närvarande och när ska de vara inflyttningsklara?  
• Finns en framtida försörjningsplan för att personer med behov av stöd i boendet ska kunna få en 
lämplig bostad inom en rimlig tidsram?  
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