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Medboende i särskilt boende
Vem får beslut?

Provboende

Du som får/har ett beslut om rätt till
bistånd i form av särskilt boende kan
också få ett beslut om rätt att ha en
medboende. Du ansöker om det hos
biståndshandläggaren. Det betyder att din
make, maka eller sambo får flytta med dig
till det särskilda boendet även om denne
inte bedöms ha behov av sådant.

Det kan vara svårt att förutse hur det är att
dels bo tillsammans i begränsade utrymmen och dels bo i en boendeform där
människor med mycket stora vård- och
omsorgsbehov bor.

Den medboende får inget beslut om rätt
till bistånd i form av särskilt boende.
Du som söker ska ha fyllt 65 år. Ni ska
varaktigt ha bott tillsammans innan
ansökan eller innan du flyttade till ett
särskilt boende. Så långt det är möjligt ska
det vara klarlagt att det är bådas uttalade
vilja att fortsätta sammanbo i det särskilda boendet.
Om den medboende behöver hemtjänst i
det särskilda boendet ansöker han/hon
om det hos biståndshandläggaren.
Välfärdsförvaltningens boenden
Sammanbo kan man göra i 2 rum och kök
i några av kommunens boenden:
Fyrklövern, Söränget, Eken och
Arnäsgården.
I kommunens vård- och omsorgsboenden
samt Bjästagården och Söränget finns
möjlighet att bo i anslutning till varandra.

Välfärdsförvaltningen erbjuder därför provboende upp till 3 månader. Den ordinarie
bostaden och folkbokföringsadressen
behålls under tiden.
Det går bra att när som helst avbryta
provboendet. Både för att flytta hem och
för att flytta in tillsammans i det särskilda
boendet.
Erbjudande om plats
Oavsett om du redan bor i ett särskilt
boende eller om ny plats ska erbjudas
eller om det finns önskemål om provboende är det boendesamordnaren som
tar kontakt med er och erbjuder lämpligt
boende.
Boendesamordnaren erbjuder den plats
som först och främst kan tillgodose det
behov av vård- och omsorg som du som
sökande har. Andra boendes behov
beaktas också.
Plats erbjuds i något av de boenden
förvaltningen förfogar över för sammanboende. Välfärdsförvaltningen tar i möjligaste mån även hänsyn till önskemål om
att bo tillsammans eller i nära anslutning
till varandra.

Hälso- och sjukvård
Den som har beslut om särskilt boende får
den hälso- och sjukvård som kommunen
har ansvar för i det särskilda boendet
enligt hälso- och sjukvårdslagen.

obligatorisk samt hyra, hushållsel och
måltidskostnader.
Medboende som väljer att provbo betalar
obligatorisk serviceavgift och eventuella
måltidskostnader.

Den medboende/provboende vänder sig
som vanligt till sin hälsocentral.

Serviceavgift för medboende – inget
högkostnadsskydd

När man blir ensam kvar

Serviceavgift i servicehus – 237 kronor
per månad (tvätt).

Om den som har beslut om särskilt
boende eller den medboende inte längre
finns kvar upphör beslutet om medboende. Det betyder att den medboende
måste flytta från det särskilda boendet till
en egen bostad. Den medboende kommer
att få en skriftlig uppsägning av hyresavtalet.
Om det är den medboende som flyttar
hem eller på annat sätt inte finns kvar
upphör beslutet om medboende. Då kan
den som har beslut om särskilt boende få
hyresavtalet uppsagt. I stället erbjuds en
plats i en bostad för ensamboende i
särskilt boende anpassad för det vårdoch omsorgsbehov denne har.
Ovanstående regleras genom särskilda
villkor knutna till hyresavtalet som ska
skrivas under innan ni flyttar in.
Avgifter
I servicehus är det inte möjligt att använda
husets tvättstuga.
I vård- och omsorgsboende är det inte
möjligt att ha egen mathållning, tvätta,
sköta viss städning, göra vissa inköp eller
avstå viss service och förbrukning/tjänster
som ingår i servicepaketet.
Den medboende betalar därför serviceavgift för denna service som är

Serviceavgift i vård- och omsorgsboende
– 1 111 kronor per månad (tvätt, viss
städning, vissa inköp och servicepaket).
Omsorgsavgift – högkostnadsskydd
Den enskilde betalar omsorgsavgift för
beviljat bistånd och kommunal sjukvård.
Se broschyren Avgifter – Hjälp i hemmet.
Till det kommer dina personliga kostnader
för hyra, måltider och hushållsel. Om
serviceavgift inte längre är aktuell
tillkommer även en avgift för servicepaket.
Personliga kostnader – inget högkostnadsskydd
Måltider i servicehus – Frukost 23 kronor,
Lunch eller middag 46 kronor per måltid
Abonnemang måltider i servicehus –
huvudmål 1 374 kronor per månad, lunch
och middag 2 405 kronor per månad.
Abonnemang måltider i vård- och
omsorgsboende – 3 435 kronor per
månad
Hushållsel ensamboende – 233 kronor
per månad.
Hushållsel sammanboende – 138 kronor
vardera per månad.

