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Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.

Karin Norman
Stadsdelsdirektör

Kerstin Ohlsson
Avdelningschef

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att en parboendegaranti ska införas inom äldreomsorgen. Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till ersättning för basservice i vård- och omsorgsboende som ska utgå till utförare när medflyttande
make/maka inte har något omsorgsbehov. I detta tjänsteutlåtande redovisas förvaltningens synpunkter på förslaget.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i budget för år 2011 beslutat att en parboendegaranti ska
införas som ger förutsättningar till sammanboende för de äldre par som så önskar.
När den medflyttande makan/maken inte har några omvårdnadsbehov är stadens
ersättningssystem för vård- och omsorgsboenden inte tillämpligt då detta utgår
från en vårdnivåbedömning. I och med att den enskilde kan ta del av viss basservice som finns på boendet såsom tillgång till personal dygnet runt, trygghetslarm,
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hälso- och sjukvårdsinsatser och gemensamma aktiviteter är det rimligt att någon
form av ersättning utgår till utföraren.
Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till ersättningsmodell i vård- och
omsorgsboende i samband med parboendegaranti inom äldreomsorgen och som
har sänts till bl a Kungsholmens stadsdelsnämnd på remiss.
Ärendets beredning
Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom avdelning Stöd till resultatstyrning i samverkan men avdelning Äldreomsorg. Stadsdelsnämndens pensionärsråd har behandlat
ärendet på sitt sammanträde den 24 oktober 2010.
Remissen
Stadsledningskontorets synpunkter och förslag
Ersättning till utföraren
Stadsledningskontoret förordar att Stockholms stad på samma sätt som flertalet
andra kommuner som infört parboendegaranti ska bevilja bistånd i form av boende
enligt 4 kap. § 2 SoL för medflyttande maka/make som inte har behov av vård- och
omsorgsboende. Utifrån detta ska sedan en överenskommelse om ersättningsnivå
utgå för basservice samt ersättning för utförda hemtjänstinsatser. Medflyttande
make/maka med biståndsbehov nivåbedöms enligt 4 kap. § 1 SoL och överenskommelse om ersättningsnivån ska, anser stadsledningskontoret, utgå utifrån detta.
Stadsledningskontoret anser att beslutet om parboende i förhållande till en privat
vårdgivare kan anses vara en riktad upphandling av tjänst som varje nämnd måste
göra vid behov. Behov och förutsättningar skiljer sig åt bland paren som ansöker
om parboendegaranti och ersättningen behöver anpassas efter det. Detta innebär
att en schablonersättning inte kan väljas. Vid förhandling bör, med beaktande av
de fastställda ersättningsnivåerna, ersättning för enbart basservice för medflyttande utan omvårdnadsbehov kunna beräknas till 40 % av nivå 1 utifrån ersättningsnivån per dygn till utförare av verksamhet i särskilda boenden för äldre. Ersättningen hamnar då på 458 kr per dygn för boenden i enskild regi och 435 kr per
dygn för boenden i kommunal regi. Ersättningen måste dock förhandlas i varje
enskilt fall utifrån de förutsättningar som föreligger. Gällande ersättningsnivåer för
vård- och omsorgsboende eller hemtjänst kan användas som vägledning när parterna förhandlar om lämplig ersättningsnivå för medflyttande make/maka.
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Avgifter
I stadens avgiftssystem finns reglerat hur avgifter ska beräknas för makar och registrerade partners. Stadsledningskontoret föreslår att den medflyttande makan/maken betalar hyra och matavgift enligt gällande regler men däremot ska ingen omsorgsavgift tas ut så länge inget omvårdnadsbehov föreligger. När omvårdnadsbehov föreligger hänvisas till gällande avgift för motsvarande tjänster.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Ersättning till utföraren
I det förslag om införande av parboendegaranti som beslutats av äldrenämnden
framhåller äldreförvaltningen att det finns ett stort antal utförare i stadens valfrihetssystem och att det är viktigt att det finns en enhetlig ersättning som gäller alla
utförare. I stadsledningskontorets förslag till ersättningsmodell framgår inte detta
klart. Tvärtom ska förvaltningarna förhandla med utförarna om lämplig ersättningsnivå för medflyttande make/maka. Stadsledningskontoret gör bedömningen
att beslut om parboende i förhållande till en privat vårdgivare kan anses vara en
riktad upphandling av tjänst som varje nämnd måste göra vid behov.
Enligt förvaltningens mening är det viktigt ur ett brukar- och likställighetsperspektiv att stadens parboendegaranti inte riskerar att påverkas negativt av ekonomisk
förhandling mellan beställare och utförare. Förvaltningen anser att staden vid upphandling av utförare av vård- och omsorgsboende ska säkerställa stadens parboendegaranti i förfrågningsunderlag och i avtal och att ersättning för basservice i
vård- och omsorgsboende därigenom regleras. Det bör också regleras i avtal att
stadens ersättningssystem för övriga biståndsbeslutade insatser gäller medflyttande
make/maka.
Det framgår inte av stadsledningskontorets förslag huruvida mat till den medflyttande ingår i den ersättning som ska utgå till utföraren. Efter kontakter med kontorets handläggare blev det förtydligat att heldygnskost ska ingå. Förvaltningen ställer sig tveksam till om detta är lämpligt. Det kan ju vara så att den medflyttande
väljer att laga egen mat i sin lägenhet. Alla lägenheter är inte lämpade för detta
men det är ett tänkbart scenario. Förvaltningen föreslår därför att ersättningen delas upp i två delar, en del som täcker basservice och en del som täcker mat och
som endast utgår då den enskilde äter. I de fall den medflyttade väljer att äta
ibland innebär detta en viss administration.
I förslaget från stadsledningskontoret framgår att vid förhandling bör, med beaktande av de fastställda ersättningsnivåerna, ersättning för enbart basservice för
medflyttande utan omvårdnadsbehov kunna beräknas till 40 % av nivå 1 utifrån
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ersättningsnivån per dygn till utförare av verksamhet i särskilda boenden för äldre.
Det framgår inte av förslaget hur kontoret kommit fram till denna nivå. Enligt förvaltningen ligger denna ersättning alldeles för högt. Utgångspunkten vid parboende är att den medflyttande personen inte själv har behov av vård- och omsorgsboende och man kan därför anta att man inte kommer att utnyttja särskilt mycket av
basservicen. I det avtal som Kungsholmens stadsdelsnämnd tecknat för parboende
med Borgerskapets Äldrehem utgör ersättningen för basservice inklusive mat ca
70 % av stadsledningskontorets föreslagna nivå vilket enligt förvaltningen är mer
rimligt.
En annan merkostnad som måste beaktas är när det inte längre är aktuellt med
parboende och den medflyttande maken/makan måste bo kvar i vård- och omsorgsboende i väntan på annat boende. Då upptas en plats som utföraren inte kan
belägga och få ersättning för. Enligt stadens avtal får utföraren idag ersättning i sju
dagar enligt lägsta ersättningsnivå för tom plats. Ett alternativ kan enligt äldreförvaltningens ärende om parboendegaranti vara att ersättning enligt lägsta nivå utgår
så länge platsen inte kan beläggas. Ersättning enligt lägsta nivå till privata utförare
är i år 1 146 kronor per dygn. Enligt förvaltningens bedömning kan parboende i
vård- och omsorgsboende där den ena maken inte har omvårdnadsbehov inte förväntas bli omfattande. En ersättning med 1 146 kr per dygn kan ändå bli en betydande merkostnad för stadsdelsnämnden om det blir svårt att erbjuda annan bostad
inom rimlig tid.
Avgifter
Stadsledningskontoret föreslår att den medflyttande inte ska betala omsorgsavgift
så länge inget omvårdnadsbehov föreligger. Enligt förvaltningen kan det ur likställighetssynpunkt vara rimligt att den medflyttande betalar motsvarande den grundavgift som betalas vid boende på servicehus. Grundavgiften är 114 kr per månad
och då ingår trygghetslarm vilket det också gör i parboendegarantin.
Övrigt
I ”Anvisningar för tillämpning av parboendegaranti” framgår att utföraren ska
erbjuda alternativt boende när endast den medflyttande maken/makan bor kvar.
Om inte utföraren har något lämpligt alternativ kan servicehuslägenhet vara en
möjlighet. Förvaltningen anser att det behöver förtydligas i anvisningarna om hur
många erbjudanden om ersättningslägenhet den enskilde ska få.
Slutligen vill förvaltningen framhålla vikten av att en anpassning av Paraplysystemet för att hantera parboendegarantin görs skyndsamt.
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