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Yttrande gällande remiss Ds 2011:33 ‐ Rätten att få åldras
tillsammans
Bilaga:
Sammanfattning

Ärendebeskrivning
Luleå kommun har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade promemoria.
Sammanfattning av promemorian bifogas.
I promemorian lämnas förslag till ändring av socialtjänstlagen (2001:453) som
syftar till att äldre människor som har levt och bott ihop under en lägre tid,
ska kunna fortsätta att leva och bo tillsammans, även när den enes behov
kräver boende i en särskild boendeform för service och omvårdnad för äldre
människor. Enligt förslaget anses det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna
fortsätta sammanbo med sin make eller sambo oavsett om personerna har
olika omsorgsbehov. Registrerade partners likställs med makar.
Ändringen i socialtjänstlagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Socialnämndens yttrande
Luleå kommun har sedan drygt 20 år tillbaka tillämpat ”parboprincipen”,
vilken inte varit en självklarhet i Sverige. I kommunens äldrestrategi finns
tydligt angivet att erfarenheten visar att personer som lever i ett
parförhållande vill fortsätta att bo tillsammans också när behovet av ett vård‐
och omsorgsboende finns. Strategin visar således att Luleå kommun har en
avsikt att äldre par ska ha möjlighet till gemensam bostad i en särskild
boendeform för service och omvårdnad, en viktig princip i kommunens
värdegrund.
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Luleå kommun ställer sig därför positiv till förslaget till ändring i
socialtjänstlagen som syftar till att klargöra att äldre människor som har levt
och bott tillsammans under en längre tid ska kunna fortsätta att leva och bo
tillsammans även när den enes behov kräver boende i en särskild boendeform
för service och omvårdnad för äldre människor. Av rubricerade promemoria
framgår att då detta ska ingå i skälig levnadsnivå för den person som har
behov av och beviljats insatsen särskild boendeform för service och
omvårdnad innebär förslaget inte att kommunen åläggs några nya uppgifter.
Luleå kommun anser, i motsats till vad som framgår av promemorian, att
kommunerna åläggs ytterligare uppgifter med den föreslagna lagändringen
då det därmed krävs att kommunen dels måste se över nuvarande bestånd
men även måste ta det i beaktande särskilt vid nyproduktion av vård‐ och
omsorgsboende. Den föreslagna lagändringen kommer även att medföra
ökade kostnader för kommunen även om stimulansbidrag kan bidra till att i
ett övergångsskede dämpa kostnaderna något. Det resonemang som förs i
promemorian gällande avgift eller hyra i särskild boendeform är alltför
otydlig och behöver förtydligas för att kunna vara till konkret stöd för
kommunerna som har att hantera frågan.
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden rekommendera
kommunstyrelsen
‐

godkänna föreliggande yttrande gällande remiss Ds 2011:33 ‐ Rätten att
få åldras tillsammans, som Luleå kommuns remissvar till
Socialdepartementet.

Kommunala Pensionärsrådets yttrande
Kommunala pensionärsrådet beslutar
‐

med godkännande ställa sig bakom socialnämndens yttrande.
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Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskottet föreslår kommunstyrelsen
besluta att
‐

godkänna föreliggande yttrande gällande remiss Ds 2011:33 ‐ Rätten att
få åldras tillsammans, som Luleå kommuns remissvar till
Socialdepartementet.

_____

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐

godkänna föreliggande yttrande gällande remiss Ds 2011:33 ‐ Rätten
att få åldras tillsammans, som Luleå kommuns remissvar till
Socialdepartementet.

_____

Beslutsexpediering
Socialdepartementet, Socialnämnden , Kommunala Pensionärsrådet
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