Kommunfullmäktige
Göteborg

Svar på interpellation av Lars Hansson (SD) till kommunstyrelsens ordförande om särskilt
boende för funktionshindrade
___________________________________________________________________________
Lars Hansson (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
särskilt boende för personer med funktionsnedsättning. Kommunstyrelsens ordförande har
överlåtit till mig att svara på interpellationen.

Tycker du att det är långsiktigt hållbart både ur ett ekonomiskt och humant perspektiv
att funktionshindrade måste vänta så länge på ett eget boende?
Nej. Därför är detta en prioriterad fråga som staden arbetar intensivt med att lösa.
Är det en medveten strategi att betala böter istället för att investera i eget boende för
funktionshindrade?
Nej.
Vad kommer du att göra för att åtgärda detta enormt stora problem?
Den allmänna bostadsbristen påverkar även bostadsbristen för personer med
funktionsnedsättning, därför arbetar staden nu kraftfullt med att öka byggandet generellt.
Byggtakten är nu den högsta på 40 år. Det är bra men det krävs också direkta insatser. För att
effektivisera nyproduktionen av särskilt boende för personer med funktionsnedsättning så har
vi från och med 2016 samlat ansvaret för detta på en nämnd, SDN Örgryte-Härlanda. De har
nu uppdraget att samordna och planera den övergripande expansionen av boenden. I början av
året så antogs en tre-årsplan för att få balans i utbud och efterfrågan av nämnden.
Marina Johansson (S)
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Interpellation av Lars Hansson (SD) till kommunstyrelsens ordförande om särskilt
boende för funktionshindrade
Jag är orolig!
Det är anmärkningsvärt och mycket bekymmersamt, att kommunen inte ordnar särskilt
boende till funktionshindrade som är kommunens skyldighet enligt lag.
Sommaren 2015 var det 291 personer som väntat mer än 3 månader på boende.
I oktober 2015 har antalet ökat till 344 personer.
Tack vare de ansvariga politikernas nonchalans tvingas Göteborgs skattebetalare
återigen stå för merkostnader i form av straffavgifter på flera miljoner. Detta har pågått
ett antal år.
Straffavgiften ökade dessutom med hela 100 % förra året. För mig och många andra är
detta helt oacceptabelt och bör omedelbart åtgärdas.
Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande blir följande.
1. Tycker du att det är långsiktigt hållbart både ur ett ekonomiskt och humant
perspektiv att funktionshindrade måste vänta så länge på ett eget boende?
2. Är det en medveten strategi att betala böter istället för att investera i eget boende
för funktionshindrade?
3. Vad kommer du att göra för att åtgärda detta enormt stora problem?

Lars Hansson SD

1(1)

