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Bakgrund 

Denna rutin syftar till att tydliggöra ansvar, mandat och roller i vård- och 
omsorgsförvaltningens (VOF:s) interna hantering av fastighetsfrågor.  

Rutinen gäller alla verksamheter på vård- och omsorgsförvaltningen och berör i första hand 
enhetschefer, verksamhetschefer, stabschefer, förvaltningschef och lokalsamordnare. 

Riktlinjen behandlar: 

 Grundläggande principer 
 Olika yrkesrollers lokalansvar på VOF 
 Framtagning av boendeplan 
 Beställning och uppsägning av lokaler 
 Verksamhetsanpassningar av lokaler 
 Felanmälningar och mindre beställningar  
 Underhåll, drift och skötsel 
 Hyror och avtal 

Grundläggande principer 

 Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) hyr samtliga lokaler som verksamheterna använder 
av stadsledningsförvaltningens fastighetsavdelning. Fastighetsavdelningens (FA) ansvar i 
huvudsak för: 

 Förvaltning av stadens egenägda fastigheter 
 Uthyrning av ändamålsenliga verksamhetslokaler till stadens förvaltningar 
 Extern inhyrning av lokaler 
 Projektledning av ombyggnation och nybyggnation av fastigheter för kommunal 

service 

 VOF ansvarar i huvudsak för: 
 

 Betala hyra till fastighetsavdelningen samt kostnader för mindre underhåll som åligger 
hyresgästen enligt hyresavtalet 

 Beskriva behovet av lokaler, både volymer och utformning 
 Anmäla fel och brister  
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Olika yrkesrollers lokalansvar på VOF 

Förvaltningschefen 
Har ett övergripande ansvar för fastighetsfrågorna på VOF. Skriver under internhyresavtal, 
nya beställningar av lokaler och säger upp lokaler.   
 
Ekonomichefen 
Ansvarar för att lokalkostnaderna behandlas i budgetprocessen.  
 
Uppdragschefen  
Ansvarar för att förse lokalsamordnaren med underlag till boendeplanen.  
 
Verksamhetscheferna 
Ansvarar för att hålla koll på sina verksamheters lokalbehov och signalera till 
lokalsamordnaren om de ser ökade lokalbehov, om lokaler står tomma eller inte är 
ändamålsenliga.  
 
Ansvarar för verksamhetsområdets lokalbudget. 
 
Enhetschef 
Anmäler till verksamhetschef om deras lokaler inte är ändamålsenliga, till exempel för små, 
stora eller dåligt anpassade till den verksamheten som bedrivs. 
Anmäler fel och brister i lokalerna till serviceförvaltningens kundtjänst. 
Ansvarar för den egna enhetens lokalbudget. 
 
Lokalsamordnare  
Bereder frågor om beställningar och uppsägningar av lokaler åt förvaltningschefen och 
verksamhetscheferna. 
Är kontaktperson mellan VOF och FA. 
Uppdaterar boendeplanen varje år. 
Svarar på remisser gällande fastighetsfrågor i staden. 
Uppdaterar rutiner inom fastighetsområdet 
Informerar om fastighetsfrågor internt i förvaltningen 
 
Samtliga medarbetare i VOF:s lokaler 
Anmäler akuta fel och brister till serviceförvaltningens kundtjänst eller direkt till 
fastighetsägaren om felen uppstår utanför kontorstid. 
 

Framtagning av boendeplanen 

Vård- och omsorgsnämndens boendeplanen beskriver brukarnas behov av boenden och 
verksamhetslokaler samt förvaltningens tillgång till dessa lokaler. Fokus ligger på särskilt 
boende (SÄBO) inom äldreomsorgen och bostäder med särskild service (BMSS) inom 
funktionsstödsområdet. Boendeplanen ligger till grund för nämndens budgetarbete och för 
förvaltningens beställningar av nya bostäder till fastighetsavdelningen.    
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Planen revideras varje år och fastställas av nämnden i april. Lokalsamordnaren ansvarar 
tillsammans med kanslichefen, för att ta fram ett förslag till ny boendeplan varje år.  

Beställning och uppsägning av lokaler 

Förvaltningschefen är enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning ansvarig för 
inhyrning och uppsägning av lokaler. Det är förvaltningschefen som skriver under 
beställningar av nya lokaler. 
 

Lokalsamordnaren på VOF bereder, tillsammans med kanslichefen, frågor om 
lokalbeställningar och flyttar av verksamheter mellan lokaler.  

Om det uppstår ett behov av att utöka lokaler ska verksamhetschefen lyfta frågan med 
lokalsamordnaren. Lokalsamordnaren upprättar då en beställning till FA efter godkännande 
av förvaltningschefen. Lokalsamordnaren informerar ekonomienheten.  

Om en enhetschef eller annan medarbetare i förvaltningen anser att verksamheten behöver 
anpassa, utöka eller minska sina lokaler får vederbörande ta upp frågan med sin 
verksamhetschef.  

 
 
Uppföljning av inskickade beställningar 

När en beställning är inskickad till FA bevakar lokalsamordnaren att den verkställs genom 
regelbundna kundmöten med förvaltare. Lokalsamordnaren rapporterar löpande till ansvarig 
verksamhetschef hur det går samt informerar ledningsgruppen regelbundet om aktuella 
lokalfrågor. 
 
För att utformningen av nya lokalerna ska vara ändamålsenliga kan personal från VOF 
behöva vara delaktiga när FA projekterar nya lokaler eller gör en extern inhyrning. Det kan 
handla om enhetschefer och metodutvecklare, som kan beskriva verksamhetens behov i detalj. 
Lokalsamordnaren förmedlar till FA vilka personer och funktioner som ska inkluderas från 
VOF. 
 
Gäller beställningen en större utökning av boendeplatser eller andra verksamhetslokaler bör 
behovet vara förankrat i nämndens boendeplan. Lokalsamordnare tar initiativ till nya 
beställningar efter att boendeplanen reviderats i dialog med verksamhetschefer och 
förvaltningsledningen.   
 
 
Volymmöten 

Fastighetsavdelningen har volymmöten med VOF varje vår och höst. Då sammanfattas 
förvaltningens strategiska lokalbehov på upp till fem års sikt. Nuvarande och kommande 
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beställningar gås igenom. På dessa möten närvarar lokalsamordnaren från VOF samt delar av 
ledningsgruppen.  

 

Verksamhetsanpassningar av lokaler 

Om lokaler behöver göras om för att anpassas till verksamheten gör VOF en beställning av en 
verksamhetsanpassning till Fastighetsavdelningen. 

Ansvarig verksamhetschef informerar lokalsamordnare om vilka behov som verksamheten 
har och lokalsamordnaren tar fram en beställning och skickar den till Fastighetsavdelningen. 

Om beställningen överstiger 20 basbelopp behöver den godkännas av förvaltningschef, annars 
räcker det att verksamhetschefen ansvarar för beställningen. 

En verksamhetsanpassning innebär ofta att fastighetsägaren behöver göra en investering i 
fastigheten, vilket normalt finansieras genom att hyran höjs för VOF under ett antal år. Om 
det inte innebär en investering betalar verksamheten normalt genom direktfaktura som 
belastar enhetens driftbudget. Det är fastighetsavdelningen som projektleder 
verksamhetsanpassningar av VOF:s lokaler och som förhandlar med externa hyresvärdar och 
entreprenörer. 

Felanmälningar och mindre beställningar 

Lokalansvarig enhetschef anmäler fel och gör mindre beställningar (som inte är 
verksamhetsanpassningar) till serviceförvaltningens kundtjänst via intranätet. 
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Serviceförvaltningens kundtjänst kommer antingen att åtgärda felet själva eller föra dialog 
med fastighetsägaren om det är deras ansvar. Om serviceförvaltningen inte löser problemet 
ska enhetschefen ta kontakt med lokalsamordnaren.  
 
Att avhjälpa fel belastar i vissa fall fastighetsägaren ekonomiskt och i andra fall hyresgästen. 
Det framgår i den så kallade krysslistan som följer med som bilaga i blockhyresavtalen. Det är 
serviceförvaltningens kundtjänst samt FA som ska kunna besvara vems ansvar det är att 
betala för en åtgärd. Om inte enhetschefen får ett svar från serviceförvaltningens kundtjänst 
får hen höra av sig till lokalsamordnaren som får lyfta frågan med FA. 
 
Om en investering behöver göras på grund av ett anmält fel och hyresgästen är 
betalningsansvarig betalas detta normalt genom en höjd hyra under ett antal år. Om det inte är 
en investering utan handlar om reparationer och mindre underhållsarbete, som hyresgästen bär 
ansvar för, ska det belasta enhetens driftbudget upp till tre basbelopp och 
verksamhetsområdets driftbudget för högre belopp.   
 
 

Underhåll och skötsel av lokaler  

Fastighetsägaren är ansvarig för merparten av driften, skötseln och underhållet på fastigheten. 
Det ingår i den hyra som VOF betalar och ska normalt inte faktureras VOF.  En mindre del av 
detta ansvar faller dock på verksamheterna. Detta framgår av krysslistorna som är bilagor till 
blockhyresavtalen. Lokalansvarig enhetschef bör ha tillgång till en sådan krysslista. 

 
Om en enhetschef eller verksamhetschef är osäker på vilket ansvara för underhållet som deras 
verksamhet har kan de konsultera lokalsamordnaren, som i sin tur kan ta hjälp av FA vid 
behov. Vid tvister med fastighetsägaren är det FA förhandlar och för stadens talan gentemot 
fastighetsägaren. 

 

Hyror och avtal 

Blockhyresavtal med externa fastighetsägare tecknas av fastighetsavdelningen och förvaras 
hos dem. Internhyresavtal, som tecknas mellan fastighetsavdelningen och VOF, förvaras och 
diarieförs hos VOF. Fastighetsavdelningen ansvarar för att kontrakten förlängs och 
omförhandlas eller sägs upp i tid. Om det innebär en höjning av hyran informerar FA 
lokalsamordnaren på VOF, som i sin tur informerar ekonomienheten.  
 
Kopior av blockhyresavtalen, inklusive bilagor med krysslistor, finns hos lokalsamordnaren 
och hos lokalansvariga enhetschefer. 
 
VOF betalar in hyreskostnader månadsvis till FA. Hyreskostnaderna belastar enheternas 
driftbudgetar.  
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Fastighetsägarna administrerar hyrorna för VOF:s brukare på bostad med särskild service och 
äldreboende. Deras hyreskostnader blir en intäkt för VOF som FA förmedlar till VOF varje 
kvartal. 
 

 
Andrahandsavtal  
Andrahandsavtal mellan VOF och näringsidkare, till exempel frisörer och fotvårdare på 
äldreboende, undertecknas av enhetschef. Kontrakten diarieförs och förvaras hos VOF. 
Ansvarig enhetschef och lokasamordnare ha tillgång till kopior av avtalen. Kontrakten 
upprättas av lokalsamordnare på VOF tillsammans med fastighetsägaren. 
Ekonomihandläggare på VOF fakturerar andrahandshyresgästen.    

 
Andrahandsavtal för brukare på bostad med särskild service gäller mellan VOF och brukaren, 
men kontrakten upprättas av fastighetsägaren och förvaras hos fastighetsägaren. Vissa 
fastighetsägare har förstahandskontrakt med brukaren. 

 
Brukare på äldreboende har inga skriftliga hyreskontrakt. 

 
Hyressättning för VOF:s brukare 

Hyressättningen för brukarna på särskilt boende och bostad med särskild service ska 
återspegla bruksvärdet på lägenheten. Brukarnas hyror i MBAB:s fastigheter och i stadens 
egenägda boenden räknas upp varje år med den genomsnittliga procentuella hyreshöjningen 
inom allmännyttan i Mölndal. Fastighetsägaren kommunicerar hyreshöjningen med brukarna. 

 
Inom bostäder med särskild service finns ett hyrestak som år 2021 ligger på 7 323 kronor. 
VOF kommer att betala den enskilde brukarens hyreskostnader som överstiger taket. 
Hyrestaket räknas upp den 1 januari varje år med den genomsnittliga procentuella höjningen 
inom allmännyttan i Mölndal för förgående år.    
 


