Information om riktlinjer för parboende till dem som
ansöker om medboende.
Finansieringsnämnden för äldreomsorg antog den 25 november 2014 ”Riktlinjer för
parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen.” Riktlinjerna börjar att gälla 1 januari 2015.
Ansökan
Personen som ansöker om särskilt boende kan i samband med det även ansöka om möjlighet
för medboende att flytta med. Den som redan bor i särskilt boende kan också ansöka om detta.
Riktlinjer för medboende






Paret som ansöker måste varaktigt ha sammanbott med varandra under en längre tid.
Båda måste vilja bo tillsammans i det särskilda boendet.
De medboende står inte med på hyreskontraktet. När den som är beviljad särskilt
boende avlider eller flyttar så har INTE den medboende rätten att bo kvar i det
särskilda boendet, om den inte har ett beslut om särskilt boende. Den medboende
måste så fort som möjligt flytta från det särskilda boendet.
Den medboende måste redan när beslutet om medboende tas ha en plan för sitt fortsatt
boende. Den medboende kan t.ex., hyra ut sin nuvarande bostad, ställa sig i
bostadskön, ställa sig i kö till seniorbostad alternativt planera att köpa sig en bostad.

Möjlighet att provbo
Om ni är osäkra på om ni vill ansöka om medboende så har ni alltid möjlighet att provbo och
sedan ändra er. Det är då viktigt att den som inte har behov av särskilt boende behåller sin
ordinarie bostad under denna tiden.
Boendet
Parboende kan verkställas i samma lägenhet eller i var sin lägenhet i samma särskilda boende.
Det viktiga är att ni upplever er sammanbo. Hur beslutet om medboende bäst ska verkställas
beslutas från fall till fall. Den enskilde har dock inte en oinskränkt rätt att få som han eller hon
vill.
Parets ansvarsfördelning
Enligt äktenskapsbalken ska makar fördela utgifter och sysslor mellan sig och bidra till det
underhåll som behövs för att tillgodose gemensamma och personliga behov. När paret bor i
varsin lägenhet ansvarar personalen på det särskilda boendet för den biståndsberättigades
praktiska insatser i hemmet. När paret delar lägenhet görs en bedömning av vilka faktiska
resurser som finns hos makarna tillsammans. Den medboende har ingen omvårdnadsplikt
gentemot den biståndsberättigade. Därför avgör den medboende själv i vilken omfattning han
eller hon vill hjälpa till med personlig vård av den andra personen.
Medboende utan behov av stöd
Om den medboende inte har beviljats några insatser enligt SoL för egen räkning sköter han
eller hon sig på egen hand. Detta gäller såväl omvårdnad, matlagning, tvätt och städning etc.
Hemtjänst
Om den medboende behöver hemtjänst görs en ansökan hos biståndshandläggare som utreder

behovet. Den enskilde betalar avgift enligt hemtjänsttaxan.
Mat och måltider
Vissa av lägenheterna möjliggör tillagning av måltider. I andra lägenheter är det möjligt att
tillaga enklare måltider, men inte fullvärdig kost. Den som är medboende erbjuds kost på det
särskilda boendet till det självkostnadspris som boendet beräknat. Den medboende kan också
välja att köpa heldygnskost av boendet till av kommunfullmäktige fastställt pris.
Tvätt och städning
Eftersom badrummen i särskilda boenden inte är utrustade med tvättmaskiner kan boendets
tvättstuga användas av den medboende på vissa utsatta tider.
Hälso- och sjukvårdsinsatser
Medboende som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser får vända sig till vårdcentralen.
Boendets hälso- och sjukvårdspersonal är endast behjälpliga för den medboende vid akut
uppkomna sjukvårdsbehov.
Avgifter
Den medboende omfattas inte av avgiftsreglerna enligt SoL så länge han eller hon inte har
några insatser. Om den medboende har biståndsbedömd hemtjänstinsats, betalar han eller hon
avgift enligt hemtjänsttaxan. Om den medboende inte har någon sådan bedömd insats men
ändå får hjälp av boendet tillämpas självkostnadspris (enligt kommunallagen eller
befogenhetslagen). Den medboende betalar hyra.

Jag har härmed tagit del av ovanstående information och har förstått innebörden av detta.

Datum……………… Underskrift…………………………………………………………
Namnförtydligande…………………………………………………………

