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Införande av parboendegaranti
Svar på skrivelse från Birgitta Hald-Svensson m. fl. (MP)
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelse från Birgitta HaldSvensson m.fl. (MP)

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Gunilla Davidsson
verksamhetsområdeschef

Skrivelsen
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om införande av parboendegaranti
har en skrivelse överlämnats till förvaltningen från Birgitta Hald-Svensson m.fl.
(MP). I skrivelsen uttrycks att många äldre par som kanske levt ett långt liv tillsammans har råkat bli separerade från varandra då den ena av makarna exempelvis
haft en demenssjukdom och den andra medicinska problem. Detta understryks
vara en grym och skamlig behandling i ett sårbart skede i livet. Flera kommuner
har enligt skrivelsen tagit i denna fråga för att åstadkomma förändring. Sollentuna
kommun är en av dessa och har i början av året beslutat om en parboendegaranti.
När Stockholm nu har fattat samma beslut föreslås att det genast görs en inventering av behovet av parboende bland äldre par i Rinkeby/Kista. Vidare ställs i skrivelsen följande frågor:
- Finns det demensboenden eller vårdboenden med plats för par?
- Hur ska stadsdelen kunna leva upp till den nya lagstiftningen?
- Hur tar man hänsyn till den nya lagen när man bygger nytt?
Bilagor
1. Skrivelse 2011-03-24 om Behov av genomgång i Rinkeby-Kista efter nya beslut om rätten att få fortsätta bo tillsammans som par, parboendegaranti.
2. Äldreförvaltningens tjänsteutlåtande angående införande av parboendegaranti
3. Anvisningar för tillämpning av parboendegaranti
Box . Borgarfjordsgatan 14, Kista
Telefon 508 01 000
solweig.persson@stockholm.se

www.stockholm.se
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Bakgrund
Kommunfullmäktige har i budget för 2011 beslutat att en parboendegaranti ska
införas i staden som ger förutsättningar till sammanboende för äldre par som så
önskar. Detta ska gälla för makar, sambor eller registrerade partners med såväl lika
som olika omvårdnadsbehov.
Äldreförvaltningen har tagit fram anvisningar som stöd för handläggningen av
parboendegarantin (anvisningarna bifogas, bilaga 1). Det fastslås att med parboende avses boende i samma rum, lägenhet eller inom samma boende/byggnad.
Parboendegarantin ska garantera att par som så önskar ska få hjälp att hitta en
lämplig lösning efter deras önskemål och förutsättningar.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningens erfarenhet av parboende är att det funnits en begränsad efterfrågan
av denna boendeform inom stadsdelsnämndsområdet. I de fall som förekommit
har önskemålen främst tillgodosetts genom att den ena parten fått plats inom Kista
vård- och omsorgsboende kombinerat med att den andra parten endera fått annan
lägenhet inom Kista vård- och omsorgsboende eller i Kista servicehus.
Den ytterligare efterfrågan som förmodas uppstå efter införandet av garantin bedömer förvaltningen kunna tillgodose. I anvisningarna betonas att biståndshandläggaren ska ha dialog och samverkan med såväl de sökande som olika utförare
för att hitta en lösning som passar det aktuella paret. Allmänt kan sägas att varje
ärende måste ha sin egen lösning eftersom problematiken är mycket individuell
och dessutom skiftar övertid. Dock är det viktigt att förvaltningen uppmärksammar om ansökningarna visar på en ökad efterfrågan av parboende när denna reform blivit mer känd.
Inom äldreförvaltningen pågår en övergripande inventering av äldreboenden inom
staden. En revidering av stadens äldreboendeplan pågår som utgår från befolkningsprognoser kopplat till befintligt antal platser inom olika boendeformer. Rinkeby- Kista bildar tillsammans med Bromma, Hässelby- Vällingby och SpångaTensta en västerortsregion. Parboendegarantin är en viktig faktor som kommer att
beaktas i äldreboendeplanen. Det finns en tvårumslägenhet inom Akalla vård- och
omsorgsboende avsedd för par med demensproblematik samt ett hundratal tvårumslägenheter i Kista servicehus. Fastighetsbolaget Micasa har planerat för nybyggnation av äldreboende i Rinkeby.
___________________________

Införande av parboendegaranti

