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Garantera parboende i Linköpings vård och
omsorg, svar på motion (KD)

Dnr KS 2017-455
Ärende
Yvonne Svalin (KD) och Magnus Engström (KD) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige ger omsorgs- och äldreförvaltningen i uppdrag att i
enlighet med motionens intentioner införa parboendegaranti som innebär att
alla enheter för särskilt boende inom äldreomsorgen och alla enheter inom
boende med särskild service enligt LSS ska erbjuda möjligheten att bli
sammanboende
Omsorgskontoret finner att parboendegarantin för äldre där minst en person har
behov av särskilt boende enligt socialtjänstlagen, är införd i Linköpings
kommun.
I bostäder med särskild service enligt LSS finns möjlighet för parboende i
samtliga servicebostäder. Om bostaden är för liten för att ska kunna bo
tillsammans försöker man ge paret möjlighet att byta till större lägenhet.
I gruppbostäder enligt LSS är möjligheten till sammanboende begränsad, bland
annat därför att en gruppbostad maximalt får inrymma 6 personer, baserat på
praxis från Högsta förvaltningsdomstolen (RÅ 2000 ref 42). Är det ett par där
båda har beslut om gruppbostad med särskild service enligt LSS finns
möjligheten att de erbjuds var sin lägenhet i samma gruppbostad. I
gruppbostäder enligt LSS är det mycket ovanligt att frågan om parboende
kommer upp. Omsorgskontoret har utrett hur många inom äldreomsorgen som
under 2017 önskat parboende. Av utredningen framgår att alla par beviljats
boende inom tre månader. Det är inte alla som önskar boende i samma
lägenhet, lika ofta önskar man bo i varsin vårdbostad på samma enhet.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Inom LSS har inte något önskemål om sammanboende inkommit.
Omsorgskontoret finner att det inom Linköpings kommun erbjuds goda
möjligheter för de par som önskar bo tillsammans inom särskilt boende enligt
socialtjänstlagen och i servicebostad enligt LSS. Omsorgskontoret finner inte
att det finns behov av att ta fram en parboendegaranti för boende med särskild
service enligt LSS och det är inte aktuellt med parboende för ett par där enbart
den ena parten har behov av boende med särskild service.
Omsorgskontoret föreslår att motionen besvaras med hänvisning till att behovet
bedöms vara täckt.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

1 (3)

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2018-03-27

Omsorgsnämnden beslutade den 15 februari 2018, § 6 att tillstyrka förslag till
beslut.
Äldrenämnden beslutade den 15 februari 2018, § 23 att tillstyrka förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens beslut den 6 mars 2018, § 72
1. Äldrenämndens och omsorgsnämndens förslag tillstyrks.
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 6 mars 2081, § 72
1. Motionen besvaras med att en parboendegaranti för alla enheter inom
äldreomsorgen är införd, samt att omsorgsnämnden uppdragit åt
Omsorgskontoret att ta fram riktlinjer för hur enheter inom bostäder med
särskild service kan erbjuda möjlighet till sammanboende.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämnden 2018-02-15 § 5
Äldrenämnden 2018-02-15 § 23
Tjänsteskrivelse 2017-12-11 och 2018-03-23
Motionen
Yttranden
Sara Skyttedal (KD) yttrar sig.
Yrkanden
Daniel Andersson (L), Lotta Bäckman (S) och Mikael Sanfridson (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Yvonne Svalin (KD) och Klas Ahlberg (SD) yrkar bifall till motionen i sin
helhet.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yvonne
Svalin (KD) och Klas Ahlbergs (KD) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med att en parboendegaranti för alla enheter inom
äldreomsorgen är införd, samt att omsorgsnämnden uppdragit åt

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

2 (3)

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2018-03-27

Omsorgskontoret att ta fram riktlinjer för hur enheter inom bostäder
med särskild service kan erbjuda möjlighet till sammanboende.
Reservationer
Samtliga tjänstgörande ledamöter från Kristdemokraterna reserverar sig mot
beslutet.
__________
Beslutet skickas till:
Omsorgsnämnden
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