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Rutin för in- och utflyttningsrutin inom särskilt boende 

Ärende 

I samband med att besöksförbud och besöksstopp infördes i särskilt boende för äldre 
beslutades om en särskild rutin i samband med in- och utflyttning i särskilt boende för 
äldre. 

När Regeringen 2020-09-15 beslutade att inte förlänga besöksförbudet från och med 
2020-10-01 avslutades rutinen för in- och utflyttning i och med att anhöriga åter kunde 
hjälpa sina äldre. 
Folkhälsomyndigheten införde 2020-10-29 allmänna råd i Östergötlands län då man sett 
en ökande smittspridning. Rådet till allmänheten är att under, i första hand tre veckor, 
avstå att umgås med personer utanför den nära familj en. 

Under dessa omständigheter bedöms det åter finnas behov av att aktualisera in- och 
utflyttningsrutinen för de som har behov av den. Dock inget krav, utan ett erbjudande. 

Konsekvensen om vakanta lägenheter inte hanteras och töms är att flödet för personer 
som har behov av särskilt boende blir påverkat. 
I nuläget är det ett högt tryck på slutenvården i länet och en rutin som hanterar in- och 
utflyttning skulle kunna underlätta detta så att personer som är medicinskt 
färdigbehandlade kan få tillgång till ledig bostad. 

I första hand avser behovet särskilt boende för äldre. I boendeformer inom LSS och 
socialpsykiatrin bedöms behovet inte finnas i samma utsträckning. 

Förslag 

Det tidigare uppdraget kring in- och utflyttningsrutinen har som hanterats av 
boendeenheten på Social- och omsorgsförvaltningen under perioden när besöksförbud 
fanns återupptas. Besök ska i nuläget begränsas för att hindra smittspridning och 
bedömningen är att den rutin som tidigare under pandemin funnits kring in- och utflytt 
behöver uppdateras och kunna erbjudas vid behov. 
Uppdraget föreslås att hanteras och samordnas inom social- och omsorgsförvaltningens 
boendeenhet. Boendeenheten ges även uppdraget att uppdatera rutiner, information och 
fullmakt. 

Beslut 
Uppdrag enligt ovan ges till social- och omsorgsförvaltningens boendeenhet för att 
hantera och samordna in- och utflyttning inom särskilt boende samt säkerställa rutiner 
och ·:for
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ocial- och omsorgsdirektör 


