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HYRESKONTRAKT
LOKAL
Hyresvärd
Hyresgäst

Malmö kommun,
genom dess Servicenämnd
avdelning Stadsfastigheter
Namn

Personnr/orgnr

Funktionsstödsförvaltningen

Aviseringsadress

Postnr

177 Funktionsstödsförvaltningen

Lokalens adress
och beteckning
Lokalens skick och
användning
Lokalens omfattning och storlek

Ort

205 80

Adress

Malmö

Populärnamn

Fastighet

Stenåkerns LSS

Lokalen med tillhörande utrymmen uthyres, om inte
annat anges, i fullt brukbart skick att användas till:
Hyresvärden förbinder sig att senast
ha vidtagit följande åtgärder:
Butik
m2
Kontor
m2
plan
plan

Solskiftet 3
bilaga

Verkstad
plan

m

2

Lager
plan

m

Övriga utrymmen
plan

2

m

2

BOA 268
LOA 243

Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats på bifogade ritning(ar)

bilaga

4

I hyresrätten ingår

Inredning

Hyrestid

tillfart för bil
för i- och urlastning
Lokalen uthyres

plats för skylt

x

med inredning enligt
bilaga

utan särskild för verksamheten
avsedd inredning

Övrigt

parkeringsplats(er)
garageplats(er)
för bil(ar)
för bil(ar)
Vid hyresförhållandets upphörande skall hyresgästen, om inte
annan överenskommelse träffas, bortföra honom tillhörig
inredning och återställa lokalerna i godtagbart skick.

Från och med

Till och med

2020-09-01

2040-12-31

Uppsägningstid
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt skall ske
skriftligen minst

Hyra

Kronor

Indexklausul

(200 000 kr i momsrabatt, nettohyra 2 000 000)
x
Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogade indexklausul

2 200 000

9

månader

före den avtalade hyrestidens utgång i annat
fall är kontraktet förlängt med

per år utgörande

total hyra

x

36

vindsutrymme
källarutrymme
bilaga

månader för varje gång

hyra inkl/exkl nedanstående markeringar
bilaga

1
Värme och
varmvatten
Va-kostnad

x

x

Ingår i hyran

Ingår i hyran

Hyresgästen har eget abonnemang

bilaga

Ersättning härför erläggs enligt särskild överenskommelse

bilaga

Hyresgästen har eget abonnemang

bilaga

Ersättning härför erläggs enligt särskild överenskommelse

bilaga

Ventilation

x

Ingår i hyran

Kostnader för drift av särskild kyl- och ventilationsanläggning ersätts i enlighet med bifogade klausul

bilaga

El

x

El ingår i hyran

Hyresgästen har eget abonnemang för verksamhets el

bilaga

Trappstädning

Ingår i hyran

x

Ombesörjs och bekostas av hyresgästen

bilaga

Emballage och
sophämtning

Ingår i hyran avseende normalt hushållsavfall

x

Ombesörjs och bekostas av hyresgästen (dock åligger det
hyresvärden att tillhandahålla erforderligt soputrymme)

bilaga

Snö/
halkbekämpning
Skötsel av utemiljö
Fastighetsskatt

Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Avfall som är att jämföra
med hushållsavfall är bland annat sådant som uppstår i storkök, kontor, skolor, vårdinrättningar och förvaltningar.
x
Ingår i hyran fram till huvudentrén-soprum-varuleverans
Ombesörjs och bekostas av hyresgästen avseende tomtmark
x

Ingår i hyran
Ingår i hyran

Bilaga

Ombesörjs och bekostas av hyresgästen avseende tomtmark
ersät

Ersättning härför erläggs enligt särskild överenskommelse
Sign

bilaga
Sign
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Oförutsedda
kostnader

Skulle efter avtalets tecknande - för avtal löpande på längre tid än tre år - oförutsedda kostnadsändringar uppkomna för fastigheten på grund av
a) införande eller ändring av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift eller pålaga varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att
besluta
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som ej enbart avser lokalen och som hyresvärden åläggs att utföra till följd av beslut av
riksdag, regering, kommun eller myndighet
skall hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsändring erlägga ersättning till hyresvärden för på lokalen belöpande andel av den totala årliga
kostnadsökningen för fastigheten.
Lokalens andel är

procent (har andelen ej angivits beräknas den i förhållande till fastigheten utgående hyror vid tiden för kostnadsändringen).
Med skatt enligt a) ovan avses ej moms och fastighetsskatt i den mån ersättning härför erläggs i enlighet med särskild
överenskommelse ovan.
Ersättningen erläggs enligt nedanstående regler om hyrans betalning.
Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen.
Hyresgästen skall utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms.

Mervärdeskatt
(moms)

x

Hyrans betalning
Ränta, betalningspåminnelse
Underhåll m m

Om fastighetsägaren/hyresvärden efter beslut av skattemyndigheten blir skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen
skall hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms.
Denna som erläggs samtidigt med hyran beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt varje tidpunkt gällande regler för
moms på hyra, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.
Hyran erläggs utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje
x kalenderkvartals
kalendermånads
utgång.
Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om
ersättning för inkassokostnader m m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för
inkassokostnader m m.
x Hyresvärden skall utföra och bekosta erforderligt
Dock att hyresgästen svarar för
bilaga
underhåll av lokalerna och av honom tillhandahållen
inredning
Hyresgästen skall utföra och bekosta erforderligt inre
Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar
bilaga
underhåll av ytskikt på golv, väggar och tak jämte av
därutöver
inredning tillhandahållen av hyresvärden.
Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet och ej inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig anmodan äger hyresvärden rätt att
fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.
x Underhållsansvaret framgår av särskild bilaga

bilaga

2
Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning i hyran för hinder eller men i nyttjanderätten för tid varunder hyresvärden låter verkställa
sedvanligt underhåll av fastigheten eller de förhyrda lokalerna. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen
om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet skall utföras.

bilaga

I det fall förhyrningen gäller butikslokal/hantverkslokal med verksamhet beroende av kundtillströmning skall klausul äga giltighet
endast om särskild överenskommelse härom träffas.
Hyresgästen äger ej rätt att utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller eljest inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller
installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga installationer såsom
VA-, el-, ventilationssystem etc, tillhöriga hyresvärden.

Myndighetskrav m m

Revisionsbesiktningar
Tillgänglighet till
vissa utrymmen
Skyltar, markiser,
fönster, dörrar, etc

Om hyresgästen utan erforderligt bygglov vidtar ändringar i lokalerna och värden till följd härav enligt reglerna i PBL tvingas utge
byggnadsavgift eller tilläggsavgift skall hyresgästen till hyresvärden utge motsvarande belopp.
Det åligger
att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder, som av försäkringsbolag
eller byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan
myndighet efter tillträdesdagen kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd användning.
hyresvärden
x hyresgästen
Hyresgästen skall samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.
Om vid av myndighet påkallad revisionsbesiktning av el- och sprinkleranordningar konstateras fel och brister i hyresgästen tillhörig installation,
åligger det hyresgästen att på egen bekostnad inom av myndigheten föreskriven tid utföra begärda åtgärder. Om hyresgästen inom nämnda tid
ej åtgärdat fel och brister äger hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten föreskrivit.
Utrymmen som fastighetsskötare och personal från nätägare avseende energi, VA och telefoni eller motsvarande måste ha tillgång till, skall vad
ankommer på hyresgästen hållas lätt tillgängliga genom att inte blockera tillträdet till sådana utrymmen med skåp, backar, varor och dylikt.
Hyresgästen äger efter samråd med hyresvärden uppsätta för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden ej har befogad anledning
vägra och att hyresgästen inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Vid avflyttning åligger det hyresgästen att återställa husfasaden i
godtagbart skick.
Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering åligger det hyresgästen att på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar, markiser och antenner.
Hyresvärden förbinder sig att inte uppsätta automater och skyltskåp å ytterväggarna till de av hyresgästen förhyrda lokalerna utan hyresgästens
medgivande samt medger hyresgästen optionsrätt att uppsätta automater och skyltskåp å ifrågavarande väggar.
Hyresvärden
x hyresgästen
svarar för skador på grund av åverkan på fönster, dörrar och skyltar såsom glaskross, klotter etc
hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla glasförsäkring beträffande samtliga till lokalerna hörande
skyltfönster och entrédörrar.

Låsanordningar
Force majeure
Övriga upplysningar
Säkerhet

Det åligger

att utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för giltighet av
hyresgästens affärs- eller företagsförsäkring.

hyresvärden
x hyresgästen
Hyresvärden fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till
onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, å grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av
offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.
Med stöd av 23-25§§ personuppgiftslagen informeras om att personuppgifter, rörande fysiska personer, i detta avtal såsom namn, adress personnummer
m m registreras och lagras tillsammans med övriga uppgifter i avtalet i ett avtalssystem. Syftet är att administrera avgiftsavisering, förhandlingar och andra
åtgärders som hör till avtalsförhållandets löpande förvaltning. Personuppgiftsansvarig är Malmö kommun dess Servicenämnd, 205 80 Malmö.
Förutsättning för detta avtals giltighet är att säkerhet i form av
bilaga
bankgaranti
borgen
lämnas senast den
Sign
Sign

Ansvar

3418

Objekt
1743

Avtal
001

Projekt
5838

2019-04-05

Särskilda
bestämmelser

bilaga

BTA: 715 m2
Projektet avser nybyggnation av LSS boende i ett plan med sex lägenheter.
Detta hyreskontrakt gäller under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålls och att medel för investeringen beviljas. Om
hyresgästen väljer att inte fullfölja projektet förbinder hyresgästen sig att ersätta Stadsfastigheter för de då nerlagda kostnaderna.
Detta hyreskontrakt gäller under förutsättning att byggstart sker under september 2019. Skulle byggstart överskrida september
månad görs en ny översyn av detta avtal med de förändrade förutsättningarna.
Hyrestid
Hyrestiden gäller från och med 2020-09-01 till och med 2040-12-31. Tillträdesdagen är preliminär. Vid förändring av tidplan gäller
inflyttning från och med första månadsskifte efter godkänd slutbesiktning.
Hyran
Beräkningen av hyran grundas på kostnadsberäkning utförd av Stadsfastigheter, daterad september 2018.
Investeringens hyresgrundande belopp
Ränta
Investeringen har beräknats enligt komponentavskrivningsmodellen.

35 500
3

tkr (exkl.moms)
%

Hyran uppgår till 2 200 000 kr per år varav investeringsdelen är 1 800 000 kr per år, för boendedelen är momsrabatt på 200 000 kr
vilket ger en nettohyra på 2 000 000 kr.
Hyran enligt ovan kan komma att justeras när projektets totalkostnad redovisats.
Avviker projektets slutliga hyresgrundande belopp, enligt nu gällande överenskommelser, skall hyresjustering ske dock max +/10 %.
Sker förändringar i projektet i förhållande till nu gällande överenskommelser, skall dock dessa förändringar till fullo påverka
tilläggshyran, både upp- och nedåt.

Tilläggsarbeten beställda av hyresgästen ska hyresberäknas och godkännas så som en tilläggshyra.
Ombud, se särskild handling.
Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.

Underskrift

Indexklausul
Gränsdragningslista
SBA-gränsdragningslista
Ritning
Momsrabatt

Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas , har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Tidigare avtal
mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr o m detta avtals ikraftträdande.
Ort, datum
Malmö
Hyresvärd
Malmö kommun,
genom dess Servicenämnd
avdelning Stadsfastigheter

Ort, datum
Hyresgäst

Namnförtydligande
Överenskommelse
om avflyttning

På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontrakt att gälla fr o m
Ort/datum

Överlåtelse

Hyresvärd

Hyresgäst

Frånträdande hyresgäst

Tillträdande hyresgäst

Personnr/organisationsnr

Ort/datum

Hyresvärd

Ovanstående hyreskontrakt överlåtes
fr o m den

Ovanstående
överlåtelse
godkännes

till vilken dag hyresgästen förbinder sig
att avflytta

på

INDEXKLAUSUL
för lokal
2019-04-05
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Bilaga nr
1

Hyresvärd
Hyresgäst

Malmö kommun,
genom dess Servicenämnd
avdelning Stadsfastigheter
Funktionsstödsförvaltningen

Lokalens adress

Klausul

2 200 000
Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet – kronor
skall 20
%
440 000
eller
kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden skall med hänsyn till
förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som
basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent å bashyran
enligt nedanstående grunder.

Bashyran anses vara anpassad till indextalet för oktober månad 2020
Detta indextal (bastal) är
X Detta indextal (bastal) är f n ej känt
Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, skall tillägg
utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen
skall tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid hyresförändringen beräknas på basis
av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad.
Utgående hyra skall dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet.
Hyresändringen sker alltid fr o m 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkningen.

Ort, datum
Malmö
Hyresvärd
Malmö kommun,
genom dess Servicenämnd
avdelning Stadsfastigheter

Ort, datum

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Hyresgäst

Anvisningar se omstående sida

Anvisningar till Indexklausul för lokal
Bashyran
Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet skall utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan
bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom exempelvis hyrans storlek i kr/m 2 och år samt vilka övriga förpliktelser som
åvilar hyresgästen m m).
Bastalet
Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom
angivande av år (se bestämmelserna på sidan 1).
Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i
mitten av november.
Beräkning av tillägget
1. Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
2. Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet.
3. Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran.
Exempel
Beräkning av hyrestillägg för år 2002
Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999, som är 259,7
(bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1.
1.
2.

Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår till 9,4.
Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir
3 619,56 kr och utgör hyrstillägget för år 2002 enligt klausulen.

Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000
var 262,6)
Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positivt och uppgått till 2,3. Kvoten mellan
2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad med bashyran 100 000 kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den
sammanlagda hyran hade dock blivit lägre än för år 2001.
Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 istället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5.
Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna
hyresbeloppet skulle gälla.

Gränsdragningslista, Stadsfastigheter, boendesektionen

Datum 20190425

Bilaga nr 2

Hyresavtal Stenåkerns LSS

UTEMILJÖ

HV

HG

Kommentar

Vegetationsytor/Markbeläggningar
Gräsytor
Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt
Grusade ytor
Ytor med träbeläggning
Övriga hårdgjorda ytor

x
x
x
x
x

Växtlighet
Träd, buskar, häckar
Planteringsytor, rabatter

x
x
x

Odlingslotter
Grönskötsel

x

Fast/lös utrustning på tomtmark
Fasta trädgårdsmöbler, blomlådor etc

x
x

Lösa trädgårdsmöbler, blomlådor etc
Inhängnader och inpasserringsanordningar
Grindar
Plank, regnskydd, räcken, vindskydd, skärmar.
Spaljer, stängsel, staket
Lek- och idrottsutrustning
Utrustning för bilparkeringsplatser
Prydnadsdammar, fontäner
Stolpar för belysning.
Belysningsarmaturer utvändigt

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Skyltar på tomtmark och fasader
Orienteringskartor
Skyltar för verksamheten
Papperskorgar och askkoppar på tomtmark och fasader
Flaggstänger inkl. beslag och linor.

x
x
x

Flaggor
Utrustning för cykelparkering på tomtmark

x
x

Pisk- och torkställningar
Konstverk på tomtmark och fasader

x
x
x
x

Växtkomposter
Brevlådor
Högtalaranläggningar (stationära och mobila)

Övrigt
Renhållning trottoar
Snörenhållning till entréer
Yttertrappor, halkbekämpning

x
x
x
x

Skötsel av utrymmen för sophantering (miljöstationer)
Underhåll av utrymmen för sophantering (miljöstationer)
Trafikmarkeringar, vägräcken, vägbommar, brandstolpar

x
x

x
x

Halkskydd, mattor
Övrig lös egendom

BYGGNAD UTVÄNDIGT

HV

HG

Kommentar

Yttertak, skärmtak o.d
Takbeläggning och tätskikt
Takavvattning
Skärmtak
Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning
Skorstenar, ventilationshuvar
Takfönster, takluckor, lanterniner, kupoler
Brandgasventilatorer
Övrigt yttertak

x
x
x
x
x
x
x
x

Fasader
Fasadytor
Balkonger, loftgångar
Fönster, Fönsterdörrar

x
x
x
x
x
x

Fasadskyltar
Skyltar områdes-/byggnadsgemensamma
Skyltar verksamhetsanknutna
Stegar (stationära), utvändiga brandstegar

x
x
x

Markiser o dyl med tillbehör ( inkl. automatik)
Utvändig solskyddsutrustning (inkl. automatik)
Entreér, portar mm.
Entrepartier, -dörrar
Dörröppnare och -stängare inkl. automatik
Manuella portar
Maskindrivna portar

x
x
x
x
x
x
x

Trappor, ramper, gradänger o.d
Utanpåhängande brevlådor
Brevinkast med fast låda

x
x

Inbrottsgaller, jalusier o.d

Övrigt byggnad utvändigt
Snöröjning och borttagning av istappar (tak)
Rensning av renssilar på stuprör i markplan

x
x

BYGGNAD INVÄNDIGT

HV

HG

Kommentar

Golv
Golvbeläggningar underhåll

x
x

Golvbeläggning skötsel
Gradänger, stationära

x
x

Gradänger, mobila

Väggar
Väggytor inomhus
Beklädnader (tapeter o dyl)
Ljudabsorbenter

x
x
x

Tak
Takytor inomhus
Ljudabsorbenter
Undertak, lösa plattor

x
x
x

Dörrar
Dörrar och dörrtrycken
Dörröppnare och -stängare inkl. automatik

x
x

Fast Inredning
Köksskåp inkl. stomme, bänksskiva luckor och handtag
Garderobsskåp bostäder

x
x

Rumskompletteringar
Konvektorskydd, radiatorskydd (stationära)
Rumsnr. skyltar, nödutgångsskyltar & apparatskyltar för fastighetens drift

x
x
x
x

Rumsnummerskyltar för hg:s verksamhet, inkl skylthållare
Övriga skyltar för verksamheten
Invändiga stegar (stationära)

x
x
x
x
x
x

Anslagstavlor
Kapphyllor, klädkrokar i kommunikationsytor, kapprum
Klädskåp, klädställ, elevskåp
Sittbänkar, stationära och lösa
Övriga speglar
Skrapgaller, torkmattor (stationära)
Torkmattor (lösa)
Brevlådor
Nyckelskåp
Säkerhetsskåp, värdeskåp
Konsoler
Kapphyllor och väskhyllor (fasta)
Högtalaranläggningar
Bildskärmar, pjektorer, filmdukar
Mobila scener
Lösa timers
Mobilia värmekällor ( radiatorer, fläktar m.m.)
Övrig lös egendom

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

BYGGNAD INVÄNDIGT (forts.)

HV

HG

Kommentar

Köksmaskiner, tvättutrustning, underhåll
Kyl/sval/frys
Spis/ugn
Köksfläkt/imkåpa kanalansluten
Diskmaskin kök/special

skötsel är hyresgästs ansvar

x
x
x
x
x

Mikrovågsugn
Tvättmaskin
Torktumlare/skåp

x
x
x

Dekontaminatorer, autoklaver

Storköksutrustning
Kokgrytor
Värmeskåp/ugnar
Spisar/stekbord
Kyl/frysskåp, kylrum

x
x
x
x
x

Lös utrustning

Vatten och avlopp
Kranar/blandare
Porslin
Diskbänkar
Byte kranpackning (inkl mtrl) och packningar wc

x
x
x
x
x

Häva stopp i vask, brunn, wc
Häva stopp i stick och stam

x

Hygienutrymme – fast inredning

x
x
x
x
x
x
x

Handdukshängare/ klädkrokar
Papperskorgar
Handuksautomater
Tvålautomater
Toalettpappershållare
Speglar
Sanitetshållare
Duschar, blandare,

x
x
x
x

Munstycke, slang
Duschdraperi med tillbehör
WC-sits

Övrigt byggnad invändigt

x

Centraldammsugare, tömning, påsbyten och filterbyten. Service.
Centraldammsugare, centralenhet samt installation i väggar
Låsanordningar och entrésystem
Klottersanering invändigt
Invändig solskyddsanordning, persienner och jalusier
Städning och sanering invändigt
Nödduschar, ögonduschar
Konstverk

x
x
x
x
x
x
x

ELSYSTEM

HV

HG

Kommentar

System för eldistribution

x
x

Belysningssystem allmän belysning utvändig
Belysningssystem allmän belysning invändig

x
x

Belysningssystem punktbelysning
Belysningssystem verksamhetsspecifik

x
x
x
x
x

Belysningssystem Nödljus-, Utrymmning
Elvärmesystem
Reserv och nödkraftssystem (centrala)
Reserv och nödkraftssystem (lokala)
UPS
Belysningsarmaturer platsbelysning t.ex. arbetslampor, bordslampor, golvlampor,
sänglampor

x
x

Armaturer för belysning av inredning, växter och konst

x
x
x
x

Nödljusanläggningar
Armaturer, utvändiga
Fasta armaturer i allmänna utrymmen
Ljuskälla utvändigt

x

Ljuskälla invändigt

System för spänningsutjämning

x

System för potentialutjämnande närmiljö

TRANSPORTSYSTEM

HV

HG

Kommentar

Hissar
Personhissar
Badhissar stationära och ej stationära

x
x

Lyftanläggningar
Patientlyftar, stationära och ej stationära
Andra flyttanordningar

x
x

Diverse transportanläggnigar
Rörpostinstallationer, lättgodtransportanordningar

x

Rullande verksamhetutrustning

x

TELE- OCH DATASYSTEM, TV

HV

HG

Kommentar

Teletekniska säkerhetssystem
System för branddetektering och brandlarm, automatiska och vidarekopplade

x
x
x
x
x
x
x

System för branddetektering och brandlarm, utrymningslarm
Inbrottslarmssystem mm
Överfallslarm (fasta)
Överfallslarm (mobila)
System för entré- och passagekontroll
Diverse teletekniska säkerhetssystem

Telesignalsystem

x
x
x

Entrésignalanläggningar
Post- , kallelsesignalanläggningar
Tidregistrering, Tidgivning, Väckning etc.
Nödtelefon, t ex kylrum, hissar

x
x
x
x

Porttelefonanläggningar
Rikstelefonanläggningar, apparater och telefonväxlar
Snabbtelefonanläggningar

Tele- och datakommunikationssystem

x
x
x
x

Externa telefonsystem
Interntelefonsystem
System för ljud- och bildöverföring
Datakommunikationsystem
Datakommunikationsystem fastighetsautomation

x

TV-utrusning
Centralantenn + kanalisation

x
x
x

Parabol, lokala antenner
Kabel TV
Centralantennanläggningar för radio& TV to m centralenhet
-kanalisation från centralenhet
-övrig installation och apparatur
Abonnemang för tv, radio, internet samt inkommande data

x
x
x
x

Övrigt
Hörselslinganläggningar

x

VA-, VVS-, KYL-OCH PROCESSMEDIASYSTEM

HV

HG

Kommentar

x
x
x
x
x
x
x

VA-, fjärrvärme- fjärrkylnät mm i mark
Vattenledningsnät
Spillvattennät
Dagvatten
Dränvattennät
Fjärrvärmenät
Fjärrkylnät

Försörjningssystem för flytande och gasformiga medier i byggnad

Brandsläckningssystem

SBA gränsdragningslista

Kylsystem i byggnad

x

Komfort kylsystem i byggnad

x

Mobila kylsystem

Luftbehandlingssystem

x
x
x

Luftbehandlingsinstallationer
Luftdistributionsinstallationer
Luftdon, skyddsgaller och skyddsnät

x
x

Luftdon, skyddsgaller och skyddsnät, utanpåliggande rengöring
Kolfilter mm (spiskåpor och dyl.)

x

Imkanaler, sotning

x
x

Imkåpor (HG ansvarar för och bekostar rensning)
Specialventilation t ex punktutsug, spånutsug

Övrigt
Åskskyddsanläggningar

HV

HG

x

Anmärkingar från myndighetsbesiktning orsakade av hyresgäst
Fettavskiljare
Tömning av fettavskiljare

Kommentar

x
x
x

Hyreskontrakt

Malmö stad

1743-001
Bilaga 3

MALMÖ STAD STADSFASTIGHETER
SYSTEMATISK BRANDSKYDDSDOKUMENTATION
Ansvarsfördelning mellan Fastighetsägare och kontrakterad hyresgäst
Följande ansvarsfördelning är upprättad mellan kontrakterad hyresgäst och Stadsfastigheter
avseende tillsyn och funktionskontroll av brandtekniska installationer samt övrigt
brandskydd
Fastighet och adress:
Toarp LSS, Toarp 6:2
Kontraktsnummer /avtalsnummer:
1746 - 001
Kontrakterad hyresgäst / verksamhet
Funktionsstödsförvaltningen/LSS Boende

Allmänna förutsättningar
Fördelning av ansvar för tekniska brandskyddsåtgärder utgår från principen att den som är
ägare också har ansvaret för drift, underhåll och utbyte samt funktionskontroll av den
utrustning som denne äger, såvida inget annat överenskommits.
Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid hyrestidens början uppfyller det krav på
brandskydd som för avsedd användning av lokalen följer av gällande regler.
Hyresgästen äger ej rätt att utföra ändringar i lokalen rörande ingrepp i bärande
byggnadsdelar, brandcellsgränser eller installationer för fastighets tekniska försörjning av
VA, el, ventilationssystem utan hyresvärdens skriftliga godkännande. Ansvaret för utförda
ändringar i lokalen har den part som beställt entreprenaden.
På nästkommande sida regleras ansvarsfördelningen under förutsättning att det berörda
brandskyddet förekommer i lokalen.

MALMÖ STAD STADSFASTIGHETER
SYSTEMATISK BRANDSKYDDSDOKUMENTATION
OMRÅDE

SF
Ansvar
Ritningar och Brandskyddsdokumentation X
enligt BBR. (Gäller befintliga handlingar).
Brandcellsgränser/brandtätning.
X

HG
Ansvar

Brandfiltar.

X

Automatiskt brandlarm, funktion uppringande inkl. brand-/magnetuppställda
dörrar som tillhör lokalen.

X

X

Brandvarnare, funktion.

X

Brandsläckare, underhåll och anskaffning.

X

Hänvisningsskylt till utrymningsväg.

X

Inomhus brandposter.

X

Nödbelysning, ledbelysning.

X

Utrymningsdörrar.

X

Kommentar
All fysisk ändring av lokalen samt förändring av
Verksamhet skall godkännas av SF.
Respektive part som genomför åtgärd i lokalen
ansvarar även för att brandtätning och brandcellsgränser hålls intakta.
HV ansvarar för revisionsbesiktning och funktionskontroll av brandlarmsanläggning. Upptäcker HG fel
på anläggningen skall detta skriftligen meddelas till HV
enligt HG:s vårdnads- och tillsynsplikt.
Vidarekoppling till larmcentral/Räddningstjänst
tecknas och bekostas av HV.
HG ansvarar för batteribyte och funktionskontroll.

HG ansvarar för tillgänglighet till utrymningsdörr.

Utrymningslarm, funktion lokalt
(ej uppringande) inkl. brand-/
magnetuppställda dörrar som tillhör
lokalen.
Utrymningsplan.

X

HG ansvarar för funktionskontroll av anläggningen.
Upptäcker HG fel på anläggningen ansvarar HG för
åtgärd.

X

Utrymningsväg, framkomlighet i hela sin
bredd, ren från skräp, möbler mm.
Vägledande efterlysande markering.

X

HG ansvarar för att utrymningsplanen bibehålls under
hyrestiden och revideras vid förändring av lokal och
verksamhet.
Detta gäller både inne i lokalen och i anslutning till
lokalen.
HG skall tillse att dessa ej döljs.

X

Brandklass, ytskikt
Sprinkleranläggning

X
X

HG ansvarar för ytskikt för de ändringar som man
företar i lokalen.

MALMÖ STAD STADSFASTIGHETER
SYSTEMATISK BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Ansvar att lämna skriftlig redogörelse över sitt brandskydd
Om den verksamhet som ni kommer att bedriva i era lokaler omfattas av ”Lagen om skydd mot olyckor”
2 kap 3§ skall ni lämna skriftlig redogörelse över ert brandskydd. Denna redogörelse lämnas till
Stadsfastigheter en gång per år eller enligt det tidsintervall som Räddningstjänsten Syd föreskriver.
Brandskyddsredogörelsen (BSR) skall innehålla de uppgifter som Räddningstjänsten Syd (RTS) eller
annan myndighet har fastställt.
Övrigt
Ovanstående ansvarsfördelning är upprättad gemensamt av Stadsfastigheter och Malmö Kommun
genom dess Fastighetskontor (LiMa).
Genom nedanstående underskrift intygar vardera part att de tagit del av ovanstående dokument och
förbinder sig att efterleva detta.
Malmö Stad Stadsfastigheter

Kontrakterad hyresgäst

(Datum, Namnteckning, Namnförtydligande)
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Hyresrabatt boendemoms avseende Stenåkerns LSS
Till följd av ändrade momsregler 1998-07-01 för omsorgsboende lämnar Stadsfastigheter en
hyresrabatt på årshyran vilken utgör 18% av hyran på bostadsdelen, d v s den del som
Stadsfastigheter inte fick lyfta moms på före regeländringen. Vid eventuell omförhandling
kommer avdraget att ligga kvar som en särskild post och beräknas på den nya hyran.
Hyresrabatten kommer att bestå fram tills det sker en ändring av nuvarande regler.
Ert avdrag för avtal 1743 - 001, LSS boende Stenåkern, är 200 000 kr/år. Avdraget skall
indexregleras med 20% vid varje årsskifte med 2019 oktober som basår, bastal fn. ej känt.
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