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Information till utförare angående parboendegarantin i 
Sollentuna kommun 
I Sollentuna kommun finns det möjlighet att ansöka om parboende vilket 
möjliggör för makar, eller motsvarande, att fortsätta bo tillsammans då en av 
dem beviljats särskilt boende. Beslut om parboende verkställs i verksamheter 
med avtal enligt LOU. Det är endast Bergkälla som erbjuder parboende med 
omvårdnadsinriktning eftersom det där finns lägenheter om två rum och kök 
vilket gör dem tillräckligt stora för två personer att bo tillsammans i. 
 
Om den som beviljats särskilt boende på omvårdnadsboende med 
demensinriktning och därtill beslut om parboende för medboende så finns 
möjlighet att bo på äldreboendena: Edsberg, Rådan, Norrgården, Bergkälla 
eller Ribbings backe. Där bor den medboende i lägenhet på avdelning med 
omvårdnadsinriktning. 
 
I de fall båda makarna har en demensdiagnos då bor bägge makarna i varsin 
lägenhet på något av boendena: Soltorp, Nytorp, Edsberg, Rådan, Norrgården, 
Bergkälla eller Ribbings backe. 
 
Om inte plats kan erbjudas samtidigt till de båda makarna får den person med 
biståndsbeslut särskilt boende flytta in och den andra personen får vänta i 
ordinarie bostad tills plats kan erbjudas denne. 
 
Medboende har rätt till måltider, att få vara med på sociala aktiviteter som 
anordnas av boendet samt att få hjälp vid användandet av trygghetslarmet. För 
annan hjälp och stöd behöver medboende ett biståndsbeslut om hemtjänst; 
detta gäller även för tvätt, städ och inköp. Hemtjänsten utförs av personalen på 
boendet och biståndshandläggare skickar en beställning för de insatser som 
beviljas. Den som är medboende omfattas inte av kommunens ansvar för hälso- 
och sjukvård utan behöver ha fortsatt kontakt med sin vårdcentral (primärvården).  
 
Ansökan om parboende gör den som beviljats plats på ett särskilt boende 
alternativt den person som vill medbo. Ansökan utreds av biståndshandläggare 
på vård- och omsorgskontoret.  
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Vid beviljat parboende rekommenderar vård- och omsorgskontoret den 
medboende att provbo under ett par månader eftersom det är en stor 
omställning att flytta till ett särskilt boende. Under den perioden är det bra att 
medboende har kvar den ordinarie bostaden.  
 
Medboende betalar hyra, omsorgsavgift och matavgift till vård- och 
omsorgskontoret. Detta gäller också under den tid medboende eventuellt 
provbor. 
 
Den medboende måste ordna med eget boende om den med biståndsbeslut om 
särskilt boende flyttar ut eller avlider. Medboendes hyresavtal sägs då upp med tre 
månaders uppsägningstid. Kommunen är förstahandshyresgäst av lägenheterna på 
de särskilda boenden som omfattas av parboende. Det innebär att kommunen har 
ett så kallat blockavtal och det finns därmed inte någon besittningsrätt till 
lägenheterna. 
 


