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Bakgrund
Parboendegaranti, eller rätten till medboende enligt 4 kap 1c § socialtjänstlagen (SoL) omfattar
sammanboende par där den ena blir / är beviljade vård- och omsorgsboende.
Dokumentet beskriver principen och hantering av den medboende. I dokumentet används
benämningen kund för den make/sambo/registrerad partner som ansöker om eller har beviljad
biståndsinsats vård- och omsorgsboende. Benämningen medboende används för den
make/sambo/registrerad partner som beviljas rätten till medboende. Där både kund och medboende
kan åsyftas används benämningen make. Där både kund och medboende åsyftas används
benämningen makarna.

Cirkulär 12:51 Sveriges kommuner och landsting

Denna riktlinje gäller för
Biståndshandläggare och utförare.

Detta ska uppnås
Parboendegarantin omfattar kund som har beviljats biståndsinsatsen vård- och omsorgsboende under
förutsättning att paret tidigare sammanbott under lång tid. Ytterligare en förutsättning för att
garantin skall gälla är att både kunden och den medboende önskar fortsatt samboende. Uppfyller
kunden och den medboende dessa krav kan kunden ansöka om rätten till medboende.
Biståndshandläggare fattar efter inkommen ansökan beslut. Avslag kan överklagas till och avgörs av
förvaltningsdomstol.
Kommunen har ett mindre antal lägenheter anpassade för parboende. Dessa lägenheter är i första
hand avsedda för par där båda makarna har beslut om vård- och omsorgsboende. Kommunen har
utöver dessa lägenheter ett större antal lägenheter som med hänsyn till yta och planlösning är
acceptabelt utformade för att två personer ska kunna bo där. Rutinen för in- och utflyttning omfattar i
relevanta delar även den medboende.
Den medboende ska så långt som möjligt ta hand om sig själv. Boendeenhetens personal skall enbart
utföra de eventuella biståndsinsatser, som den medboende redan innan inflytt fått beviljade, i form av
hemtjänst- eller hemsjukvårdsinsatser. Boendeenhetens personal övertar på så sätt de
biståndsinsatser som tidigare utförts av andra utförare. Likaså utför boendeenhetens personal de
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insatser som beviljas den medboende efter det att han/hon flyttat in. Ersättningsnivå för de
biståndsinsatser som utförs av det särskilda boendets personal är 90 % av fördelad tid. LOV i
hemtjänsten gäller inte för medboende på vård- och omsorgsboende.
Grunden är att hälso- och sjukvårdsansvaret för den medboende ligger hos primärvården och den
medboende ska därför vid besvär uppsöka den hälsocentral där han/hon är listad.
Boendeenheten ska erbjuda den medboende möjligheten att sköta sin egen tvätt samt erbjuda den
medboende att köpa sin mat av boendeenheten till fullkostnadspris.

Förväntningar på den medboende
Den medboende måste innan han/hon flyttar in ha avsagt sig sitt besittningsskydd för den aktuella
lägenheten. Detta innebär att den medboende måste flytta om kunden flyttar eller avlider, undantaget
för om den medboende själv vid den tidpunkten är i behov av vård- och omsorgsboende.

Uppföljning av riktlinjen
Upprättaren bevakar och initierar vid behov en revidering. En gång per år kontrolleras innehållet av
upprättare och granskare. Revideringsdatum ändras därefter oavsett om förändringar i texten skett.
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