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Interpellation om hyreskostnader för funktionshindrade
ungdomar i särskilt boende
Ärendebeskrivning
Börje Lööw (v) anför följande i interpellation till socialnämndens ordförande.
I april ställde vänsterpartiet frågor om hyreskostnader för funktionshindrade
ungdomar i särskilt boende. Vi fick då svar att en översyn av hyreskostnaderna är initierad.
Såvitt vi kan förstå har detta resulterat i att garantibeloppet höjts från 3 905 kr
till 4 421 kr eller en höjning med 516 kr. Så långt allt väl, men då räknas
plötsligt inte matkostnaderna in detta belopp.
Är det alltså meningen att ungdomarna skall äta för 500 kr i månaden? Och
var tog förbättringen av villkoren vägen? De har ju plötsligt mindre pengar
kvar idag än när vi ställde frågorna i april.
Fortfarande betalar ungdomarna på Nygatan en alldeles för hög hyra enligt
vår mening. Då aktivitetsersättningen ligger mellan 7 000 – 7 850 kr/mån med
ett netto på ca 5 500 kr, bostadstillägget på ca 4 000 kr och särskilt bostadstillägg på 500 kr innebär detta att av den sammanlagda nettoinkomsten
omkring 10 000 kr skall hyra dras med 6 247 kr. Det blir 3 753 kr kvar vilket
räcker till följande (enligt konsumentverkets norm = goda levnadsvillkor)
Mat
2 090 kr
Kläder, skor
520 kr
Förbrukningsvaror
100 kr
Hygien
250 kr
Hemförsäkring
150 kr
Telefon/fritid
400 kr … och sedan är pengarna slut.
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Pengar till media, fickpengar, läkarkostnader, medicin, semester, sparande,
oförutsedda utgifter m m finns inte.
Frågor
1
Är detta den slutliga lösningen på hyresproblematiken på Nygatan?
2
Om inte, vad tänker Du göra för att rätta till detta och att ungdomar i
särskilt boende skall kunna ha ”goda levnadsvillkor”?

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att interpellationen får ställas

uppdra till socialnämndens ordförande att besvara interpellationen.
_____

Interpellationssvar
Eva Bergström lämnar nedanstående svar på interpellationen.
I denna interpellation ställer interpellanten följande frågor:
Är detta den slutliga lösningen på hyresproblematiken på Nygatan ?
Den 29 augusti i år lämnade LSS-kommittén sitt slutbetänkande. Där har man
bland annat uppmärksammat de höga hyreskostnaderna speciellt i de
nyproducerade gruppbostäderna. Därför föreslår kommittén att högsta hyra
för beräkning av det särskilda bostadstillägget för personer som har ett
verkställt beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS likställs
med det som idag finns för den som är 65 år eller äldre.
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Kommittén föreslår även regeringen att utreda i vilken mån tillgång till
gemensamhetsytor och den särskilda service som är grunden för ett beslut om
boende för vuxna enligt LSS ska leda till en högre boendekostnad för den
enskilde.
Betänkandet är nu ute på remiss. Luleå kommun är ej remissinstans men
socialnämnden har för avsikt att lämna ett yttrande över betänkandet.
Om inte, vad tänker du göra för att rätta till detta och att ungdomarna i
särskilt boende skall kunna ha ”goda levnadsvillkor” ?
Socialnämnden beslutade 2008-06-18 att fastställa ett nytt förbehållsbelopp
som enligt LSS kommittén anses motsvara skälig levnadsnivå, räknat per
månad. För den som är ogift en tolftedel av 1,294 prisbasbelopp och en
tolftedel av 1,084 för den som är gift. För 2008 blir beloppet 4 421 kr för den
som är ogift. Om den funktionshindrades inkomster efter avdrag för
bostadskostnad understiger denna nivå görs en jämkning. Detta innebär alltså
att personen tillförsäkras att ha 4 421 kr per månad att tillgå efter det att
hyreskostnaden är betald. Beslutet gäller fr.o.m 2008-07-01.
Därmed anser jag interpellationen vara besvarad.
Börje Lööw tackar för svaret.

Kommunfullmäktiges beslut
Efter avslutad diskussion beslutar kommunfullmäktige att
anse interpellationen besvarad.
_____
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