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Vård- och omsorgsnämnden

Utvärdering av riktlinjer för parboende i särskilt boende
inom äldreomsorgen.
Förslag till beslut
Utvärdering av riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen godkänns.

Beslutsnivå
Vård och omsorgsnämnden

Sammanfattning
Äldre människor som beviljas plats i särskilt boende har, enligt socialtjänstlagen (SoL),
rätt att fortsätta bo tillsammans med sin make/maka eller sambo i det särskilda boendet.
Detta gäller oavsett om maken/makan eller sambon har behov av särskilt boende eller
inte. För den medboende fattas inget beslut om plats på särskilt boende. Om denne har
behov av insatser görs en ansökan hos biståndshandläggaren på samma sätt som för
ordinärt boende.
För att klargöra vilka rutiner, rättigheter och skyldigheter som gäller för parboende i
särskilt boende inom äldreomsorgen har riktlinjer angående detta tagits fram.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade om ändringar i riktlinjerna avseende parboende
2016-01-26. Ändringen avsåg ett förtydligande under punkten hyresrättsliga frågor och
frågan om rätten att bo kvar 3 månader för den medboende sedan den som haft beslutet
om särskilt boende avlidit eller avflyttat. Sedan riktlinjen ändrats så har tre medboende
flyttat in. Alla dessa tre har efter sin inflytt ansökt och också blivit beviljade särskilt
boende.
Det är i dagsläget 5 stycken som flyttade in tidigare än de nya riktlinjerna började att
gälla och därmed har rätt att bo kvar trots att de inte har beslut om särskilt boende.
I dagsläget så finns det alltså ingen som bor på ett medboendebeslut och som måste
flytta ut om den som har beslut om särskilt boende går bort.
Ekonomiska konsekvenser

Enhetlig och korrekt information ges till den som ansöker om medboende. Detta ger en
effektivare handläggning vilket har positiva ekonomiska konsekvenser. En viss
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merkostnad för utföraren då ingen ersättning utgår från beställaren för de 5 som saknar
beslut på särskilt boende.
Konsekvenser för miljön

Ärendet har inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Riktlinjerna innebär att den som ansöker om medboende får riktig information om
förutsättningarna för boendet. Därmed undviks missförstånd och tryggheten ökar för den
biståndsberättigade samt för dennes partner.
Konsekvenser för barn

Ärendet har inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning
Ärendet är berett av omsorgs- och välfärdssektorn.
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