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Socialförvaltningen

Regler och information om medboende i särskilt boende
Ansökan om medboende
Det är du som redan bor på, eller ska flytta till, ett särskilt boende som kan
ansöka om medboende för din make/maka/sambo. Den medboende flyttar
med dig till ett särskilt boende utan att själv ha behov eller beslut om sådan
boendeform. Om den medboende inte har beviljats någon hemtjänst för egen
del sköter hen sig själv på boendet.
Lägenheten
Medboendet innebär att ni erbjuds att bo i samma lägenhet. Varje lägenhet är
förbunden med en hyra. Parkering och förråd tillhandahålls inte för dig eller
för den medboende. All förvaring får ske i lägenheten.
När ni delar lägenhet kan biståndshandläggaren göra en bedömning av vilka
faktiska resurser som finns hos er tillsammans rörande hushållets skötsel,
såsom städning och övrigt som rör lägenheten. Den medboende har dock
ingen omvårdnadsplikt gentemot dig som biståndsberättigad.
När ni delar lägenhet är det du som biståndsberättigad som tecknar
hyreskontraktet.
Måltider
Då möjligheter till matlagning i lägenheterna på särskilt boende är
begränsade, deltar den som är medboende i måltiderna på boendet enligt
gällande avgiftsbestämmelser för mat och förbrukningsartiklar.
Tvätt
Då det saknas utrymme för egen tvättmaskin i boendet och att hyresgästerna
av hygieniska skäl inte kan nyttja den gemensamma tvättstugan, ingår även
tvätt i avgiften för mat och förbrukningsartiklar.
Den medboendes rätt till insatser samt hälso- och sjukvård
Ett beslut att beviljas medboende innebär inte att den medboende
automatiskt beviljas insatser. Om den medboende har behov av insatser ska
denne själv ansöka om bistånd i form av hemtjänstinsatser. Insatserna utförs
av personalen på boendet och den medboende betalar avgift enligt gällande
hemtjänsttaxa.
Den medboende omfattas inte av kommunens skyldighet att erbjuda insatser
enligt hälso-och sjukvårdslagen utan den medboende söker hälso- och
sjukvård hos primärvården.
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Gemensamhetsutrymmen
Den medboende har tillgång till samma gemensamhetsutrymmen som dig
som biståndsberättigad.
Avstående från besittningsskydd
I samband med att hyresavtal tecknas eller innan inflyttning (även vid
provboende) ska den medboende underteckna en överenskommelse om
avstående från besittningsskydd.
Om medboendeförhållandet upphör av någon händelse, t ex att relationen
upphör, den ena parten avlider eller flyttar ut från boendet, upphör
medboendebeslutet och hyresavtalet för den medboende från det datum som
händelsen inträffar.
Den tidigare medboende har då tre månaders uppsägningstid och förväntas
att själv aktivt söka bostad. Tänk på att det redan vid inflyttningen går att
ställa sig i bostadskö.
Vi har tagit del av ovanstående information om medboende vid kommunens
särskilda boenden.
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