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1 INLEDNING  

Fastighetsenhetens uppdrag är att arbeta aktivt med att tillgodose de kommunala 

verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler och ansvara för att drift och 

underhåll sker på ett kostnadseffektivt sätt. Riktlinjen anger gränsdragningar i 

ansvarsfördelning mellan Fastighetsenheten och nyttjaren.  

2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING  

Syftet med riktlinjen är att säkerställa en kostnadseffektiv lokalförsörjning för 

kommunens verksamheter. Här beskrivs roller och ansvar för 

lokalförsörjningens olika delprocesser. 

Målsättningen är att verksamheten i första hand ska bedrivas i kommunens 

egenägda fastigheter med ett effektivt lokalutnyttjande. Extern förhyrning får 

endast ske i det fall lämpliga lokaler saknas inom kommunens bestånd eller att 

ombyggnation/nybyggnation inte är ekonomiskt försvarbart. 

3 LOKALFÖRSÖRJNINGENS OLIKA 
DELPROCESSER  

3.1 Inventering av lokalbehov 

Inventering av lokalbehov, som är det första skedet, redovisar verksamheternas 

lokalresurser, lokalnyttjande, nyckeltal, lokalprojekt, större 

verksamhetsförändringar och behov av lokaler. Inventeringen av lokalbehov har 

som mål en tioårig planeringshorisont vilken är densamma som kommunens 

befolkningsprognos. 

3.2 Lokalresursplan 

Lokalresursplanen skall skapa en samlad och överblickbar plan över kommunens 

lokalresurser och identifiera behov av verksamhetslokaler. Planen ska även 

utgöra underlag för prioritering och beslut samt kommunens fortsatta 

planerings- och budgetarbete. Lokalresursplanen innehåller bl.a. 

befolkningsprognoser, verksamheternas utveckling och behov av lokaler, 

nyckeltal och statistik för vägledning och styrning av lokalbehov, faktorer i 

omvärlden, kommande detaljplaneområden och investeringsbehov. Utblicken 

skall stämma överens med kommunens långsiktiga befolkningsprognos. 



Ansvar och roller Riktlinje för fastighets- och lokalförsörjning 
Kommunstyrelsen 

  

 

8 (12) 

Lokalresursplaneringens övergripande mål är att uppnå en ändamålsenlig, 

effektiv, sund och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet och 

kvalitet hos kommunens verksamheter. 

Planen ska ge förutsättning för samplanering av lokalbehov, där kommunnyttan 

är i fokus. 

3.3 Lokalförsörjningsplan 

Lokalförsörjningsplan, som är det tredje skedet, är en projektlista med 

avgränsade och definierade behov. Planen kan utgöra underlag för fortsatt 

planerings- och budgetarbete. 

Tidshorisonten i lokalförsörjningsplanen är upp till fem år. 

3.4 Budgetprocess 

Inför budgetarbetet ska de behov som framkommit utredas och ett väl 

genomarbetat beslutsunderlag tas fram.  

En investeringsplan sammanställs för hela kommunen till budgetberedningen.  

4 ANSVAR OCH ROLLER  

4.1 Samhällsbyggnadskontoret 

Samhällsbyggnadskontoret, har genom Fastighetsenheten, ansvar för 

kommunens lokalförsörjning. Med lokalförsörjning avses planering, anskaffning, 

anpassning, upprätthållande och avveckling av egenägda samt hyrda fastigheter, 

lokaler och bostäder. I ansvaret ingår även mandat att utifrån den övergripande 

kommunnyttan fatta beslut om lokalanvändningen.  

Förändringar  i lokalerna eller lokalanvändningen ska göras i dialog med 

nyttjande verksamhet.  

Fastighetsenheten ansvarar för att upprätta internhyresavtal med nyttjande 

verksamheter och att  beräkna internhyra. 

Internhyran ska kommuniceras med nyttjande verksamheter senast mars månad 

inför kommande budgetår. 

Endast utsedda i delegationsordningen har rätt att teckna hyreskontrakt med 

externa fastighetsägare. 
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4.2 Nyttjande verksamhet 

Nämnderna/verksamheterna ska aktivt delta i kommunens lokalresursplanering 

och utse lokalsamordnare som har rätt att företräda verksamheten i frågor som 

rör lokaler. 

Nämnderna/verksamheterna ska löpande utvärdera sitt behov av lokaler ur ett 

för kommunen helhetsperspektiv. 

Nyttjande verksamheter tecknar internhyresavtal med Fastighetsenheten. 

5 UPPLÅTELSE AV LOKALER  

5.1 Egenägda lokaler med kommunal verksamhet 

Kommunal verksamhet ska i första hand bedrivas i kommunens egenägda 

lokaler.  

Internhyresavtal upprättas mellan Fastighetsenheten och den berörda 

verksamheten. Kommunens verksamheter omfattas inte av besittningsskydd.  

Internhyran baseras på kommunens självkostnad för respektive objekt och 

utformade så att hyresgrundande kostnader kan särskiljas. 

5.2 Inhyrda lokaler med kommunal verksamhet 

I det fall kommunens egna lokaler inte kan svara mot verksamhetens behov kan, i 

undantagsfall, externt ägda lokaler hyras in. 

Vid uthyrning av inhyrda lokaler skall internhyresavtalet baseras på det avtal 

som tecknas mellan fastighetsägaren och Fastighetsenheten. Om verksamheten 

önskar någon form av utökning av avtalet gällande skötsel och driftskostnader, 

kan detta ske genom ett tillägg i internhyresavtalet. Fastighetsenhetens 

administrativa kostnader i samband med inhyrda lägenheter ska debiteras 

nyttjaren. 

5.3 Egenägda lokaler med externa hyresgäster 

Uthyrning av kommunens lokaler till externa aktörer omfattas inte av 

internhyresavtal. Uthyrning till fristående aktörer ska ske på marknadsmässiga 

villkor vara i enlighet med gällande lagar.  
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5.3.1 UPPSÄGNING  

Uppsägning och avställning av lokaler görs alltid i samråd med 

Fastighetsenheten. Innan uppsägningen utreds om alternativ användning eller 

om överlåtelse av lokalen är möjlig. Uppsägningstiden är 9 månader. 

För uppsägning av externt inhyrda lokaler gäller villkoren enligt kontraktet med 

fastighetsägaren. 

Uppsägning under pågående hyresförhållande medges om Fastighetsenheten kan 

hitta annan hyresgäst eller andra lösningar 

5.4 Hyressättning 

5.4.1 INTERNHYRA  

Varje verksamhet ansvarar och betalar för sin lokalanvändning. 

Internhyrorna/internpriserna ska vara självkostnadsbaserade och utformade så 

att hyresgrundande kostnader kan särskiljas. Prissättningen ska medverka till en 

effektiv resursanvändning genom att underlätta för verksamheterna att väga 

lokalkostnaderna mot nyttan för verksamheterna. Fastighetsenheten svarar för 

hyresadministration och hyresdebitering. 

Vid ny- och ombyggnationer tecknas ett nytt kontrakt baserat på 

investeringsutgiften samt drift och underhållskostnader. Hyran räknas fram 

genom en beräkning av kostnaderna för investeringen som sedan fördelas över 

avtalstiden. 

(Se bilaga hyresmodell) 

5.4.1.1 Förändring av internhyra mellan åren 

Förändring av hyra i ägda lokaler 

Kostnader för förvaltning, drift och underhåll etc. påverkas av 

kostnadsutvecklingen i samhället. I samband med budgetberedningen gör 

fastighetsenheten en framställan om hyresjustering inför kommande år genom 

indexering. Vart tredje år revideras hyrorna efter redovisat behov.    

Förändring av hyra i inhyrda lokaler 

Den del av hyran som motsvarar den externa hyran förändras med samma index 

som gäller för det externa hyresavtalet. Övriga delar av hyran t ex tilläggsavtal 

mellan verksamheten och Fastighetsenheten förändras enligt samma principer 

som egna lokaler. 
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5.4.2 EXTERNHYRAN 

Marknadsmässig hyressättning tillämpas gentemot externa hyresgäster. 

5.5 Gränsdragning mellan Fastighetsenheten och 
Lokalnyttjare 

Generellt gäller att alla arbetsuppgifter av teknisk karaktär avseende byggnader, 

dess installationer och fast inredning åvilar Fastighetsenheten. Några exempel är: 

Inre och yttre skötsel, driftstillsyn, kontroll, justeringar, reparationer, underhåll. 

Alla förekommande arbetsuppgifter som kan relateras till verksamheten i 

respektive lokal åvilar nyttjaren.  

(se bilagor; GENERELL ANSVARSFÖRDELNING. Ej grönyta och mark och 

GENERELL ANSVARSFÖRDELNING, Hel skötsel) 

5.5.1 FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR 

Fastighetsenheten beräknar kända kostnader för utrangering, rivning och 

sanering för hantering i ordinarie budgetprocess.  

För oförutsedda utrangeringar, rivningar och saneringar ska samtliga kostnader 

tas fram och presenteras av fastighetsenheten för beslut om tilläggsbudget.  

Fastighetsenheten ansvarar för evakueringslokaler och eventuella merkostnader 

kopplade till lokalen. Fastighetsenheten avgör lokalernas omfattning och 

innehåll.   

6 HANTERING AV VAKANTA LOKALER  

Efter uppsägningstiden belastar lokalen fastighetsenhetens driftbudget. 

Fastighetsenheten ska aktivt arbeta med avveckling eller omstrukturering av 

fastighetsbeståndet enl. gällande delegationsordning.  

Maximalt 2 % av den totala lokalytan som ägs av kommunen beräknas i 

hyresmodellen vara tomställd och finansieras genom ett generellt påslag på 

debiterade internhyror.  

Exempelvis år 2020 motsvarar 2 % 2 500 kvm och hyrespåslaget blir 15 kr per 

uthyrd kvm.  

Hyrespåslaget räknas fram i samband med att hyran fastställs, se 5.4.1.1 

Förändring av internhyra mellan åren.
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