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Se över riktlinjerna för medflyttad till
särskilt boende
I Värmdö har man rätt att sambo på äldreboenden. Av det totala antalet personer som är beviljat
särskilt boende, är de samboende relativt få. I början av mars i år såg statistiken ut så här:




2 medboende på Djuröhemmet som sambor ihop med en person som är beviljad säbo
7 medboende på Gustavsgården som bor kvar ensamma efter att den som blivit beviljad
säbo gått bort
7 medboende på Gustavsgården som bor med medboende idag som är beviljade säbo

De nya reglerna från årsskiftet kan tvinga en medboende att flytta när partnern dör. Riktlinjerna
har skapat ängslan och stor oro. Ofta lämnar man sitt tidigare boende när man flyttar med och
bristen på hyresrätter är skriande. De ekonomiska förutsättningarna för ålderspensionärerna i den
här gruppen är ofta knappa.
Samtidigt råder det stor brist på platser på särskilda boenden i Värmdö. Därför är det å ena sidan
inte orimligt att de som inte längre har behov av omsorgen, ställer platsen till förfogande. Men
det förutsätter att det under trygga former går att flytta till en ny bostad. Att flytta är ett stort och
ansträngande projekt och med stigande ålder är utmaningarna fler och kostnaderna tyngre att
bära. Å andra sidan har den medflyttade nu ofta inrättat sitt liv på det särskilda boendet
tillsammans med sin partner för att där avsluta sina dagar. Är personen helt frisk bidrar den
samtidigt till trivsel och indirekt extra stöd åt andra boende.
Vi socialdemokrater menar att de färska riktlinjerna blev olyckligt utformade. Det räcker inte att
opreciserat ge ”stöd från kommunen att söka lämplig bostad”. Hur ser det stödet ut? Hur hårt
anstränger vi oss? Vem är ansvarig för att ge det stödet? När slutar vi ge stödet? Ser vi till att
personen får förtur till allmännyttans bostäder och/eller trygghetsbostäder? Kan personen ändå
få bo kvar om den önskar?
Regelverket bör därför bli tydligare för att besvara bland annat dessa frågor och för att garantera
att vi inte säger upp människor från sitt hyreskontrakt på det särskilda boendet utan att de har en
ny bostad att flytta till.
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