Motion
Garantera parboende i Linköpings vård och omsorg
Sverige har omfattande välfärdssystem där personer som är i behov av omsorg och vård får
stöd från det offentliga för en värdig tillvaro. Att stödja människans fysiska behov är dock
inte nog för att ge oss förutsättningar att leva ett fullgott liv. Vi kristdemokrater tror att
människan behöver få tillgång till ett sammanhang, vara del av en gemenskap och få
möjlighet att tillfredsställa sina sociala behov för att må bra. Det finns en utbredd ensamhet
hos många personer som bor inom äldreomsorgen och i den omsorgsverksamhet som riktar
sig till personer under 65 år. Utöver att erbjuda möjlighet för social tid inom ramen för
kommunens verksamheter anser vi att vi bör ge rätt till alla att få möjlighet att bo
tillsammans med sin partner.
Kristdemokraterna har på nationell nivå drivit frågan om äldres parboendegaranti. Under
senaste Alliansregeringen infördes därför 2012 en rätt för äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL)
att bo tillsammans med sin maka eller sambo i särskilt boende, detta även om partnern har
ett annat vårdbehov. Vi anser också att den som upprättar en ny relation på ålderns höst ska
ha rätt att flytta ihop med den nya partnern.
I Linköpings kommun är det dock begränsad del av våra enheter som erbjuder möjlighet att
bo tillsammans med sin partner. Den som önskar få bo tillsammans med sin livspartner får i
vår stad därför svårt att kräva sin rätt. Endast 44 procent av äldreboendeenheterna i
kommunen erbjuder möjlighet till sammanboende. I genomsnitt är det i Sveriges kommuner
70 procent av boendena som erbjuder parboende och vi ligger därmed långt efter många
andra städer. Det ska noteras att det dessutom är ett flertal kommuner redan idag lyckas
säkerställa parboende inom samtliga boenden. Det borde även Linköping klara av.
Utöver att säkerställa äldres rätt att bo tillsammans anser vi kristdemokrater att personer
under 65 år som bor på boende med särskild service också ska ha rätt att bo tillsammans
med sin partner. Parboendegarantin borde gälla alla oavsett ålder. Trots att det existerar
regelverk som delvis försvårar för denna boendeforms utformning för detta ändamål lyckas
andra kommuner erbjuda möjligheten att bli sammanboende till de som så önskar. Även i
detta avseende lyckas Linköping betydligt sämre än andra. Endast 46 procent av våra enheter
inom LSS kan erbjuda möjligheten att bo tillsammans med sin partner. Snittet i riket är
oerhört högt, hela 81 procent, och även här är det en mängd kommuner som lyckas att
garantera 100 procent. Vi anser att Linköping ska kunna garantera att alla boendeenheter
inom både äldreomsorgen och inom omsorg riktad till personer under 65 år erbjuder
människor möjlighet att kunna bo tillsammans med den de älskar. Det är dags att Linköping
gör insatser för att minska ensamheten för människor i våra omsorgsboenden.

Kristdemokraterna i Linköping yrkar därför:
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 enl. LSS ska erbjuda möjligheten att bli
sammanboende.
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