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Utvärdering av riktlinjer för parboende i särskilt
boende inom äldreomsorgen
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Utvärdering av riktlinjer för parboende i särskilt boende inom
äldreomsorgen godkänns.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning

Äldre människor som beviljas plats i särskilt boende har enligt
socialtjänstlagen rätt att fortsätta bo tillsammans med sin make/maka eller
sambo i det särskilda boendet. För att klargöra vilka rutiner, rättigheter och
skyldigheter som gäller för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen
har riktlinjer angående detta tidigare tagits fram.
Yrkanden

Ali Özturk (V) framställer följande tilläggsyrkande.
”Kravet att avsäga sig sin lagliga rättighet till besittningskydd när man söker
om parboende tas bort från riktlinjerna till parboende.”
Amie Kronblad (L) yrkar avslag till Özturks tilläggsyrkande.
Beslutsordning

Ordföranden frågar om Özturks (V) tilläggsyrkande avslås eller bifalles och
finner att det avslås.
Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler följande protokollsanteckning.
”Redovisningen visar att det för närvarande inte finns någon person som riskerar
att behöva flytta från något av kommunens särskilda boenden i egenskapen
medboende.
Icke desto mindre är vi alltjämt av den uppfattningen att kommunen ska ansvara
för att en medboende erhåller bostad efter det partnern inte längre har kvar sin
plats på det särskilda boendet. Kan inte detta ske genom att en annan bostad
erbjuds personen ifråga utanför det särskilda boendet ska denne ha rätt att bo
kvar på det särskilda boendet.”

(V) anmäler en skriftlig resrevation.
”(V)i håller med om att samhällets och kommunens resurser ska gå till de
avsedda ändamålen och positiv inställda till riktlinjer gällande kommunens
verksamheter och service.
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Riktlinjerna för parboende (§ 6 s.5) gällande hyresrättsliga frågor, innebär att
våra medborgare som behöver och har rätt till boendeformen i praktiken tvingas
att avstå sin lagstadgade besittningsrätt trots formuleringen i texten. Våra äldre
som precis förlorat sin livskamrat tvingas att ordna med sitt boende mitt under
sorgearbetet. Det nya arbetssättet kommer specifik slå hårdare mot kvinnor då de
i större utsträckning kvarvarande, medboende partnern som har bidragit till
omsorgen av sin respektive.
Det är naivt och oförskämt att förvänta att alla våra brukare har ”sparade pengar
på banken efter försäljningen av villan”, utan är det troligare att de är
låginkomsttagare med dålig pension och sämre möjligheter att hävda sig i
bostadsmarknaden.
Riksdagen, Socialutskottet, Socialtjänsten och Boverket lyfter upp frågan i sina
propositioner, betänkande, riktlinjer och betonar vikten av att få åldras
tillsammans, en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande.
Därför yrkade (v)i rimligtvis att kommunen erbjuder en tak över huvud garanti
för parboende. Yrkandet avslogs av nämnden.
(V)i finner kraven på att avstå sin besittningsrätt för att kunna söka till parboende
och tvingas till kategoriboende oenigt med samhällets gällande normer och
reserverar oss mot beslutet.”
Handlingar i ärendet

Riktlinjer för parboende
_______
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