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Rutin för in- och utflyttning - särskilt boende 

 

Denna rutin får användas vid in- eller utflyttning på särskilt boende. Hjälp med 

att flytta in eller ut från särskilt boende ges som ett erbjudande.  

 

Verksamheten informerar personen eller dennes legala företrädare vid en 

inflyttning till ett särskilt boende eller flytt mellan två särskilda boenden att 

möjligheten finns att få hjälp med flyttning av bohag. Denna rutin gäller flytt 

inom Linköpings kommun.  

 

Verksamheten informerar dödsboet för den person som bott på det särskilda 

boendet att möjligheten finns att få hjälp med utflyttning samt magasinering 

eller utkörning av bohag inom Linköpings kommun. Verksamheten säkerställer 

vilka som är utsedda dödsbodelägare efter den avlidne. 

 

Arbetet kommer utföras av kommunen upphandlad leverantör. Efter utfört 

arbete skickar leverantören faktura till Enhet boende på Social- och 

omsorgsförvaltningen. 

 
Verksamheten ska komma överens med personen det gäller eller dennes 

företrädare om uppdragets omfattning. Uppdraget ska dokumenteras skriftligen i 

Uppdragsbeskrivning, som finns på Utförarwebben. Dokumentet ska bifogas i 

beställningen. 

 

För att in- eller utflytt ska kunna ske behöver personen, dennes legala 

ställföreträdare eller samtliga dödsbodelägare alternativt utsedd person med 

fullmakt att företräda samtliga dödsbodelägare underteckna en fullmakt. 

Fullmakten måste vara komplett ifylld och påskriven. Fullmakten ska sedan 

mailas av verksamheten till Enhet boende bostad@linkoping.se  

 

Verksamheten avropar tjänsten genom avrop till leverantören AB Linköpings 

Flyttningsbyrå & Stadsbudsexpedition på info@flyttning.nu (fullständiga 

kontaktuppgifter nedan). Kopia på beställningen ska också mailas till Enhet 

boende bostad@linkoping.se  

 

Vid inflyttning från ordinärt boende till särskilt boende kan följande hjälp/stöd 

erbjudas under förutsättning att det inte går att lösa på annat sätt:  

 Nödvändig paketering och transport av bohag till det särskilda boendet  

 Uppackning av bohag 

 

Vid flytt från ett särskilt boende till ett annat särskilt boende kan följande 

hjälp/stöd erbjudas: 

 Paketering av samtliga tillhörigheter i bostad och förråd 

 Märkning av tillhörigheter  
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 transport tillhörigheterna till det särskilda boendet  

 uppackning av bohag 

 

Vid utflyttning från särskilt boende kan följande hjälp/stöd erbjudas:  

 paketering av samtliga tillhörigheter i bostad och förråd 

 märkning av tillhörigheter  

 magasinering av tillhörigheter eller transport av tillhörigheter till en 

adress inom Linköpings kommun 

 

Fullständig dokumentation av bohaget (förteckning och foto) säkerställs av AB 

Linköpings flyttningsbyrå & Stadsbudsexpedition. Dokumentation av bohaget 

ska utföras i närvaro av personen själv/legal företrädare/verksamhetens 

kontaktperson. Dokumentationen ska av AB Linköpings flyttningsbyrå & 

Stadsbudsexpedition överlämnas till personen själv, dennes legala 

ställföreträdare eller dödsbodelägare snarast då förteckning är gjord samt maila 

in den till Enhet boende bostad@linkoping.se  

 

Vid val av magasinering gäller att dödsbodelägare gör upp om avhämtning 

genom kontaktperson som i sin tur kontaktar AB Linköpings flyttningsbyrå & 

Stadsbudsexpedition. Vid avhämtning ska AB Linköpings flyttningsbyrå & 

Stadsbudsexpedition bekräfta att så skett till Enhet boende genom mail till 

bostad@linkoping.se  

 

Erbjudandet om hjälp med in- och utflyttning från särskilt boende är 

avgiftsfritt. Magasinering av bohag är avgiftsfritt som längst i tre (3) månader. 

Därefter debiteras dödsboendet kostnad för magasineringen. Enhet boende 

följer upp de ärenden som aktualiserats och säkerställer att dödsbodelägare 

hämtar ut det magasinerade bohaget. 

 

Leverantören AB Linköpings flyttningsbyrå & Stadsbudsexpedition 

säkerställer att utförandet sker enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om basala hygienrutiner inom vård och omsorg. 

 

Vid frågor eller behov av mer information mailas dessa in till Enhet boende på 

bostad@linkoping.se eller telefonnummer 013-20 75 79 (telefontid vardagar 

klockan 10-11:30 och 13-14:30) 

 

Kontaktuppgifter till AB Linköpings flyttningsbyrå & Stadsbudsexpedition: 

Arne Wallman 

Telefon: 013-15 14 40 eller 0705-42 08 53 

Mail: info@flyttning.nu 
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