Information om parboende
enligt 4 kap 1c§ socialtjänstlagen(2001:453) SoL.

Boende och hjälp i hemmet
Parboende innebär att en person som bor på, eller ska flytta till ett vård- och
omsorgsboende, har rätt att få bo tillsammans med sin livskamrat. Om det inte finns
möjlighet att bo i samma bostad kan socialnämnden erbjuda medboende en bostad som
angränsar till vård- och omsorgsboendet, eller en annan bostad inom vård- och
omsorgsboendet.
För att ha rätt till parboende ska man ha bott tillsammans varaktigt.
Det är personen som har beslut vård- och omsorgsboende som ansöker och får beslut
om parboende. Make eller maka blir då medboende. Det ska vara klart att det är båda i
parets önskan att få fortsätta att bo tillsammas.
Om man bor tillsammans i samma bostad förväntas medboende hjälpa till med hemmets
skötsel. Om medboende behöver egna insatser beviljas de som hemtjänst. Om
medboende får så omfattande behov att hen inte klarar sig med hemtjänst ska
medboende få ett eget beslut om vård- och omsorgsboende.
Medboende har rätt att äta måltider på boendet vid önskemål om det eller det inte finns
förutsättningar att laga mat. Rätten avser också tvätt om det inte går att tvätta själv
utifrån boendets utformning. Kommunen tar ut avgifter för mat och service.

Hyreskontrakt
Den som har beviljats bistånd om parboende eller båda i paret kan skriva på
hyreskontraktet.
Medboende erbjuds inte besittningsskydd på den lägenhet som har förmedlats efter
beslut om parboende. Det innebär att socialnämnden kan säga upp hyreskontraktet om
parboende upphör vid dödsfall eller annat skäl.
Svenljunga kommuns socialförvaltning åtar sig att erbjuda en ersättningsbostad inom
Svenljunga kommun till medboende som inte längre har rätt till parboende.
Kommunens rätt att säga upp hyresavtalet grundar sig i att hyresgästen inte längre har
något beslut som ger rätt till vård- och omsorgsboende.
Medboende och biståndsberättigad kommer att få skriva på ett avtal där medboende
avsäger sig besittningsrätten. Svenljunga verksamhetslokaler skickar blanketten till
hyresnämnden för godkännande.
Vi har tagit del av informationen
Ort och datum

Ort och datum

Biståndsberättigad

Medboendeansökande

