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2020.033 VON

Riktlinjer för medboende
Ärendebeskrivning
Den 1 november 2012 kompletterades 4 kap. 1b § socialtjänstlagen (SoL) med en
bestämmelse som innebär att för den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av
boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § ska det ingå i skälig
levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. (Kompletteringen finner man
under SoL 4 kap. 1c §). Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott
eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan har
sammanbott. Bestämmelsen gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i
särskild boendeform eller inte. Bestämmelsen är tillämplig för sådana särskilda
boendeformer som avses i 5 kap. 5 § SoL, det vill säga särskilda boende för äldre. Den är
inte tillämplig för boende som regleras i 5 kap. 7 § SoL för personer med funktionshinder, inte
heller för bostad med särskild service enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Syftet med riktlinjer för parboende är att det ska bli tydligt för medborgaren i Alingsås
kommun när man kan bli medboende, och vilka regler som gäller för den medboende i
särskilt boende i Alingsås kommun. Handläggning och beslut om rätten till medboende samt
regler för den medboende i särskilt boende, ska följa den vägledning som socialstyrelsen
utgivit september 2013.

Yttrande
Underlaget är framtaget utifrån det tillägg som gjorts i SoL 4 kap. 1c §. Ändringen handlade
om att par som levt länge tillsammans inte mot deras vilja skulle skiljas åt och att de skulle
garanteras trygghet och livskvalitet under den återstående tid som paret har tillsammans.
Utredaren har genom omvärldsbevakning tagit del av hur likvärdiga kommuner har tagit fram
riktlinjer för medboende och hur dom är utformade. Kontakt har tagits med
äldreboendeenheten för att få reda på omfattningen av medboende i dagsläget för en analys
av behovet.
Kontakt är också tagen med Alingsåsbostäder gällande avstående från besittningsskydd som
måste göras hos hyresnämnden i varje enskilt fall för den medboende, för att säkerställa att
riktlinjen är juridiskt hållbar.
Ekonomisk bedömning
-

Förslag till beslut
Vård- omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till riktlinje för medboende, att gälla från
och med 2020-03-01
Beslutet ska skickas till
Ledningsgrupp VOO, handläggare

Anita Hedström
Förvaltningschef

