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omvårdnad gävle

Parboendegaranti för vård- och 
omsorgsboende
Kommunens parboendegaranti vänder sig till dig 
som är make, maka, registrerad partner eller 
sambo och som under lång tid bott tillsammans 
med någon av Omvårdnad Gävles kunder över 65 
år som beviljats vård- och omsorgsboende. Genom 
parboendegarantin har du möjlighet att fortsätta 
bo tillsammans med din make/maka eller partner i 
vissa lägenheter vid kommunens vård- och 
omsorgsboenden.

Så går det till

Lägenhet och möbler
Lägenheterna för parboende är mellan 35 och 64 
kvm. Du tar med egen säng och om du vill, annat 
bohag till lägenheten under förutsättning att 
inget står i vägen, hindrar eller försvårar den vård 
som utförs av personalen vid boendet.

Måltider 
Om du vill köpa mat av boendet kostar det 106 
kronor per dag. Om du väljer att inte köpa mat, tänk 
på att möjligheten att laga egen mat är begränsad 
då det inte finns ugn eller köksfläkt i lägenheten.

Du sköter själv det praktiska
När du flyttar in ska du själv kunna sköta dina 

egna behov när det gäller till exempel städning 
och tvätt. Undantag är om du sedan tidigare har 
beviljats biståndsinsatser, i så fall kommer dina 
insatser att utföras av personalen vid boendet.

Sjukvård på hälsocentral
Den hjälp du tidigare fått från Region Gävleborgs 
primärvård kommer du att fortsätta få på din 
hälsocentral också efter att du flyttat in på 
vård- och omsorgsboendet.

Bo på prov
Ett bra sätt att komma fram till om samman-
boende är den bästa lösningen kan vara att du 
under en tremånadersperiod provar att bo till-
sammans med din make/maka eller partner på 
vård- och omsorgsboendet. Passar det bättre att 
du bor kvar i din ordinarie bostad har du möjlig-
het att sova över på boendet med din maka/make 
eller partner någon gång ibland istället.

Du kan bo kvar så länge din maka/make gör det
Innan du flyttar in skriver du under en så kallad 
överenskommelse om avsägande av besittnings-
skydd. Det innebär att du inte kan göra anspråk 
på att bo kvar i vård- och omsorgsboendet om din 
make/maka, partner eller sambo skulle flytta eller 
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avlida. Undantag är om du själv har beviljats 
insatsen vård- och omsorgsboende. 

Därför är det viktigt att du, innan du flyttar in, 
har klart för dig var du ska bo om din make/maka 
eller partner flyttar eller avlider. Om du har 
möjlighet är det starkt rekommenderat att du 
behåller din ordinarie bostad.

Överenskommelsen om avsägande av besitt-
ningsskydd kommer att skickas till hyres-
nämnden för godkännande. Det är först i och 
med hyresnämndens godkännande som du har 
möjlighet att flytta in till din make/maka, partner 
eller sambo på vård- och omsorgsboendet.

Om din hälsa försämras
Om ditt hälsotillstånd försämras när du bor i 
vård- och omsorgsboendet ska du ansöka om 
biståndsinsatser som täcker dina behov. Om du 
beviljas hemtjänst eller hemsjukvårdsinsatser 
kommer personalen vid boendet att utföra de 
insatser du har beviljats.

Om även du beviljas vård- och omsorgsboende
Om du flyttat in med make/maka eller partner 
som är beviljad vård- och omsorgsboende och du 
själv senare också blir beviljad vård- och omsorgs-
boende kan det hända att en bättre anpassad 
boendelösning för er båda kan blir aktuell.

Frågor
Kontakta Omvårdnad Gävles bistånds-
handläggare, 026-17 80 00.


