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Allmänt
Denna ansvarsfördelning i fastighetsförvaltningen är en överenskommelse mellan lokalförvaltningen och dess 
kunder. Den är behandlad i ledningsrådet och beslutad av direktören för lokalförvaltningen 2015-06-10 . 

Ansvaret avser såväl underhåll som drift. SDF/UBF/SRF har alltid anmälningsplikt vid upptäckta fel. Handha-
vandefel/åverkan bekostas av SDF/UBF/SRF. SDF/UBF/SRF skrivs nedan som ”kunden”.

Nyinstallation och åtgärder som LF utför på kundens uppdrag
Kunden bekostar all nyinstallation samt utökning av befintlig installation och utrustning. Därefter övertar LF 
drift- och underhållsansvaret i enlighet med X-listan. 

LF handlägger nyinköp/installation när el, vatten, avlopp och ventilation etc. påverkas i fastigheten. 

LF handlägger samtliga åtgärder på de X som LF ansvarar för. Reinvestering bekostas av kunden på de X som de 
ansvarar för. 

LF erbjuder sig att utföra, på bekostnad av kunden (kunduppdrag), de åtgärder som kunden ansvarar för, t.ex. 
• glaskross 
• spolutrustning
• klottersanering
• verksamhetsanpassad inredning, såsom gymnastikutrustning och utrustning i hemkunskapslokaler
• inredningsbelysning
• byte av ljuskällor 

LF utför inte:
• skötsel av pedagogiska odlingar
• halkbekämpning akuta åtgärder 
• städning av markområde vid akut risk för skada 
• uppgifter som utförs av anläggningsskötare brandlarm
• drift och daglig tillsyn av badanläggning
• verksamhetsanknutna besiktningar
• bevakning
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Lokalförvaltningens felanmälan 031-365 0 365
Felanmälningar 
Du kan felanmäla till lokalförvaltningen på två sätt: via telefon eller via webben.

• Felanmälan via telefon till lokalförvaltningens kundmottagning, telefon 031-365 0 365.

 Kundmottagningen har öppet vardagar klockan 07.00-15.45. Övrig tid är beredskapstid. Under beredskaps- 
 tid kopplas samtalen till lokalförvaltningens externa beredskapssamordnare.

 Under beredskapstid utför vi endast de akuta åtgärder som anges under rubriken ”Åtgärder under bered- 
 skapstid” på sidan 11. 

 Åtgärder som omfattas av beredskap markeras med ett B i ansvarskolumnen på sidorna 4-10. Se under  
 rubriken Åtgärder under beredskapstid på sidan 11.

• Felanmälan via webben dygnet runt. Webbfelanmälan hittar du här:  
https://quickr.goteborg.se/lf_lokalforvaltningenskundinformation

 Kontakta kundmottagningen för att få inloggningsuppgifter.

 Webbfelanmälan fungerar bara om din dator finns inom Göteborgs stadsnät.

Akut felanmälan
Vid akuta fel, ring alltid lokalförvaltningens kundmottagning, telefon 031-365 0 365.
En akut felanmälan kräver omedelbart agerande vid risk för personskada, allvarlig egendomsskada eller omfat-
tande störning för verksamheten.
Exempel: strömlöst, elfarlig installation, stort vattenläckage, helt avsaknad av vatten/avlopp, istappar, lösa 
brunnslock, rasrisk, punkterat skalskydd (tak, fönster och väggar) eller stor brandrisk.

Att tänka på vid felanmälan
De här uppgifterna behövs för att LF ska kunna handlägga ett ärende så bra som möjligt.

• Kontaktuppgifter: namn, telefonnummer och e-postadress både till den som felanmäler och till en kontakt-
person i verksamheten. Båda blir informerade via fastighetssystemet. Anmälaren och kontaktperson kan 
vara samma person.

• Fastighet: adress, verksamhet, beskrivning av plats, hus, avdelning (om möjligt rumsnummer)
• Utförlig beskrivning av felet.
• Vitvarukod/maskinkod/streckkod vid fel på vitvara eller storköksutrustning
• För verksamheten olämplig tid för utförandet.

Återkoppling efter felanmälan
Vid felanmälan får kontaktpersonen och den som felanmält en bekräftelse via e-post på sin anmälan från LF:s 
fastighetssystem.

Därefter kontaktar LF kontaktperson/felanmälaren inom 1, 2 eller upp till 5 arbetsdagar beroende på typ av 
fel och lämnar besked om utförandetid. Tidsangivelserna anges i kolumnen (kontakttid) bredvid ansvarsfördel-
ningen i X-listan. Vid kontakttid 1 arbetsdag gäller att om felanmälningarna görs före klockan 11.30 tas kontakt 
samma dag, och vid felanmälningar som sker efter 11.30 tas kontakt senast dagen därpå. 

Kontaktpersonen och den som har felanmält får återkoppling  via e-post när arbetet är utfört, och vid behov 
under pågående arbete. 



4

UTVÄNDIGT LF SDF m.fl. Kontakt-
tid

Yttertak inkl. skärmtak

SDF/UBF/SRF har anmälningsplikt till LF vid behov av 
borttagning av istappar och snö från tak.

x

x B

5 dagar

1 dag 

Hängrännor, stuprör x 5 dagar
Fasader, altaner, pergola, balkonger x 5 dagar
Trappor, ramper, entré, utrymningsvägar, brand-
stege, brandtrappa 

x B 5 dagar

Fönster, fönsterluckor, dörrar, entrépartier x B 5 dagar
Solavskärmning, fast på fasad x 5 dagar
Solavskärmning, rörlig på fasad, samt persienner och 
markiser

x 5 dagar

Glaskross x B 2 dagar
Klotter
SDF/UBF/SRF ansvarar för klottersanering enligt anvis-
ning från LF. Kontakta LF:s kundmottagning.

x 2 dagar

Skyltar x 2 dagar
Glasrutor, materialfel x 5 dagar
Mekanisk låskista inklusive tillbehör x B 2 dagar
Elektriska lås såsom elslutbleck och elmotorlås samt 
tidsstyrning i hela fastigheten, öppning, stängning, 
nyckel, cylinder, tillhållarlås och korthantering, pas-
sagesystem och låsschema samt att utrymningssäker-
heten inte påverkas.

x B 2 dagar

INVÄNDIGT LF SDF m.fl. Kontakt-
tid

Konstruktion av golv, vägg, tak x 5 dagar
Ytskikt, golv, trappor inkl. halkskydd, vägg, tak, föns-
ter, dörrar, snickeri

x 5 dagar

Golvvård (oljning, polish/vaxning) enligt LF:s skötsel-
anvisning. Se även under rubriken X-listan på https://
quickr.goteborg.se/lf_lokalforvaltningenskundinfor-
mation

x 5 dagar

Fast inredning, t.ex. köksskåp och fasta garderober x 5 dagar
Inredning särskilt anpassad till verksamheten, medi-
cinkylskåp, sköljrumsutrustning, personlift 

x 2 dagar

Inredning särskilt anpassad till verksamheten, gym-
nastikinredning, målade markeringar, utrustningar 
för utbildning t.ex. i utbildningskök, träningskök och 
caféer inklusive köksinredning

x 5 dagar

   BYGGNAD
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MARK OCH TRÄDGÅRD LF SDF m.fl. Kontakt-
tid

Markområden inkl. parkeringsytor x 5 dagar

Städning markområden x 5 dagar
Städning markområden vid akut risk för skada x
Snöröjning, halkbekämpning
Snöröjning påbörjas vid snödjup på 2 – 3 cm och ska 
vara klar inom 8 timmar efter att snöfallet upphört. 
Snöröjning och halkbekämpning sköts kontinuerligt. 
Snöröjning och halkbekämpning gäller för de ytor som 
är markerade på en karta för fastigheten.

x

Snöröjning, halkbekämpning — akuta åtgärder
SDF/UBF/SRF ansvarar för akut snöröjning och halkbe-
kämpning utanför entréer, trappor, utrymningsvägar 
och varuintag samt soprumsdörrar.

x

Rengöring altaner x 5 dagar
Rengöring balkonger x 5 dagar
Utvändiga VA-ledningar inkl. rensning, fontän x B 5 dagar
Staket och grindar x 2 dagar
Murar, smidesstaket x 5 dagar
Idrottsutrustningar inkl. nät, lekutrustningar, fasta 
utemöbler, flaggstänger

x 5 dagar

Pedagogiska odlingar inkl. kostnad för återställning, 
terapeutiska planteringar, övriga utemöbler 
Avser markområde inritat på markkarta. SDF/UBF/SRF 
ansvarar för all skötsel.

x

Fristående förråd, lusthus och återvinningshus x 5 dagar

MARK OCH TRÄDGÅRD
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INSTALLATIONER

INSTALLATIONER LF SDF m.fl. Kontakt-
tid

Värme 
Värmeanläggning, el och vatten

 
 

x B 5 dagar
Sotning x 5 dagar
Sotning — utbildningskök x 5 dagar
Rengöring och byte av fettfilter och kolfilter x 5 dagar

Luftbehandling 
Allmän ventilation, integrerad ventilation och kom-
fortkyla

 
 

x B 5 dagar
Separat verksamhetsanknuten ventilation och kom-
fortkyla, spånsug, dragskåp, centraldammsugare

x 5 dagar

Sanitet 
Vatten och avloppsanl. inkl. sanitetsgods,  
fettavskiljare

 
 
 

x B 5 dagar
Sprinkler och fast brandutrustning x B 1 dag
Badanläggningar x B 5 dagar
Badanläggning - egenkontroll och daglig tillsyn 
såsom vattenprover och kontroll samt följa gällande 
skötselinstruktioner enligt Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om basssängbad (FoHMFS 2014:12). Se 
även under rubriken X-listan på https://quickr.gote-
borg.se/lf_lokalforvaltningenskundinformation

x

Dricksvattenrening och spillvattenrening x B 2 dagar
Gas- och tryckluftsanläggning för fastighet x 5 dagar
Gas- och tryckluftsanläggning för verksamhet x 5 dagar

El, starkström och svagström 
El-servis x 5 dagar
Apparatrum, elcentraler x 5 dagar
Kraft och belysning inkl. allmän belysning, entré- och 
områdesbelysning

x B 5 dagar

Inredningsbelysning, byte av ljuskällor som glöd-
lampor, lysrör och glimtändare invändigt, ljuskällor 
utvändigt vid entréer samt gängsäkring upp till och 
med 25 A

x 5 dagar

Motionera jordfelsbrytare x 5 dagar
Besiktningspliktiga hissar och portar x B 1 dag
Besiktningspliktiga ridåväggar och lyftbord x 5 dagar
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Övervakningskamera, funktion och underhåll x 5 dagar
Utvändigt förstärkt bevakningsskydd. Bevakningsut-
rustning som ägs av extern entreprenör. Bildöverfö-
ring och bildhantering från övervakningskamera.

x 5 dagar

Utrymningsplaner, lösa brandredskap, utrymnings-
skyltar

x 5 dagar

Fast datakablage 
LF ansvarar för drift och underhåll av datakablage i 
och mellan byggnader samt datauttag i rummen inom 
varje fastighet fram till anslutningspunkten. 

x 2 dagar

Telefon- och datakablage efter anslutningspunkten  
inklusive trådlöst nätverk

x 5 dagar

Centralantenn för radio/TV x 5 dagar
Centralradioanläggning, digitalbox och paraboler
(För boenden gäller separat hyresavtal.)

x 5 dagar

INSTALLATIONER, forts.

INSTALLATIONER LF SDF m.fl. Kontakt-
tid

Automatiska dörröppnare: uppställningsanordning, 
frisvingar och automatiska fönsteröppnare

x 2 dagar

System för porttelefon, entré-, ljus-, rast- och  
patientsignal, t.ex. centralur för tidsstyrning

x B 2 dagar

Lös utrustning tillhörande trygghetslarm/telefoni 
såsom telefoner, klockor och patientsignalsladdar, 
internkommunikationsutrustning samt skolklocka

x 2 dagar

Inbrotts-, brand- och utrymningslarm 
LF ansvarar för utryckningskostnader på grund av 
tekniska fel.

x B 2 dagar

Anläggningsskötare brandlarm 
SDF/UBF/SRF utser ansvariga anläggningsskötare och 
ersättare för dessa samt ansvarar för till- och från-
koppling av larm samt utryckningskostnader av andra 
orsaker än tekniska fel. Länk till startsida Lokalförvalt-
ningens kundinformation: https://quickr.goteborg.se/
lf_lokalforvaltningenskundinformation 

x

Hänvisnings- och nödljusarmaturer — funktionskon-
troll samt byte av ljuskälla och batteri

x 5 dagar

Hänvisnings- och nödljusarmaturer (ej utbytbar 
ljuskälla)

x 2 dagar
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ÖVRIGT LF SDF m.fl. Kontakt-
tid

Sophantering — soprör, luckfunktion och ytskikt,  
centralansluten kylutrustning, joniseringsutrustning

x 5 dagar

Sophantering — övrig hantering och utrustning x 5 dagar
Trappstädning, lokalstädning, fönsterputs, rengöring 
av don, ventilers utsida, golvbrunn med löst lock 
samt städning av armaturer 

x 5 dagar

Bevakning, inkl. utvändigt förstärkt bevakningsskydd. 
Bevakningsutrustning som ägs av extern entreprenör. 
Bevakning av varukyla.

x

Skador 
Fastighet 
LF ansvarar för att fastigheten är försäkrad enligt kom-
munens regler. 
LF ansvarar för skador på fastigheten vid brand/in-
brott/vattenskada/avloppsstopp/regnskada/åsk- och 
stormskada/fukt- och mögelskada. 
SDF/UBF/SRF ska ersätta LF för dennes kostnad om 
SDF/UBF/SRF genom vårdslöshet eller försummelse 
vållat skadan.

 

x

Lös egendom 
SDF/UBF/SRF ansvarar för att inventarier och annan 
lös egendom är försäkrade enligt kommunens regler. 
SDF/UBF/SRF ansvarar alltid för sina inventarier och 
annan lös egendom oavsett vem eller vad som är vål-
lande till skadan.

x

Bekämpning av skadedjur x 2 dagar

Konst 
All utvändig konst samt fast invändig konst

 

x 5 dagar
Övrig konst x

Myndighetskrav 
Fastighet 
LF ansvarar för myndighetsbesiktningar och åtgärder 
hänförliga till byggnaden och dess underhåll (Obliga-
torisk Ventilationskontroll — OVK, elrevision, köldme-
dia, tryckkärl, fettavskiljare, hissar).

 

x

Verksamhet 
SDF/UBF/SRF ansvarar för verksamhetsanknutna be-
siktningar och åtgärder. SDF/UBF/SRF ansvarar för de 
åtgärder som behöver göras utifrån förändrade/nya 
krav från myndigheter, försäkringsbolag m.fl. för den 
specifika verksamhetens nyttjande av lokalen.

x

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 
Se https://quickr.goteborg.se/lf_lokalforvaltningens-
kundinformation, under rubriken Säkerhetsarbete.

x x

 

ÖVRIGT
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STORKÖKSUTRUSTNING LF SDF m.fl. Kontakt-
tid 

Salladsvagn x 5 dagar
Potatisskalare från 4 kg x 5 dagar
Potatisskalare under 4 kg x 5 dagar
Skärmaskin från 250 mm diameter x 5 dagar
Skärmaskin under 250 mm diameter x 5 dagar
Grönsaksskärare från 5 kg/min x 5 dagar
Grönsaksskärare under 5 kg/min x 5 dagar
Snabbhack från 3,5 l kärlvolym x 5 dagar
Snabbhack under 3,5 kg kärlvolym x 5 dagar
Köttkvarn över 150 kg/tim x 5 dagar
Köttkvarn under 150 kg/tim x 5 dagar
Blandningsmaskin över 10 l x 5 dagar
Blandningsmaskin under 10 l x 5 dagar
Spis x B 1 dag
Kombiugn x B 1 dag
Mikrovågsugn x 5 dagar
Kokeri x B 1 dag
Kokgrytor/omrörare x B 1 dag

 STORKÖKSUTRUSTNING   
 (avser ej utbildningskök/träningskök/caféer) 
 Se under rubriken Nyinstallation på sid. 2.

Stekbord x B 1 dag
Stekhäll x B 1 dag
Kaffebryggare x 5 dagar
Värmehäll x 5 dagar
Serveringskanna x 5 dagar
Filterhållare x 5 dagar
Värmerier/serveringsdisk x B 2 dagar
Värmeskåp till kombiugn x B 2 dagar
Värmevagnar/box x 5 dagar
Diskmaskin x B 1 dag
Grovdiskmaskin x B 1 dag
Elektrisk lyftvagn x 5 dagar
Tallriksdispenser x 5 dagar
Kylskåp x B 1 dag
Kylrum inkl. hyllor xB 1 dag
Nedkylningsskåp xB 1 dag
Snabbnedkylningsskåp xB 1 dag
Kyldisk/monter x 5 dagar
Frysskåp xB 1 dag
Frysrum x 1 dag
Instängningslarm frysrum x 1 dag
Kyllarm x 1 dag
Jalusivägg mellan köks- och matdel x 5 dagar
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VITVAROR LF SDF m.fl. Kontakt-
tid 

Utbildningskök/träningskök/caféer x
Bänkkyl x 2 dagar
Frysbox x 2 dagar
Frysskåp x 2 dagar
Kyl/Frysskåp x 2 dagar
Kylskåp x 2 dagar
Kyl/Svalskåp x 2 dagar
Spis x 2 dagar
Spishäll/bänkspis x 2 dagar
Spisfläkt/spiskåpa x 5 dagar
Inbyggnadsugn x 2 dagar
Mikrovågsugn x 5 dagar
Minikök/trinett x 5 dagar
Diskmaskin x 2 dagar
Torkskåp, torkrum aggregat x 5 dagar
Torktumlare x 2 dagar
Tvättmaskin x 2 dagar
Mopptvättmaskin x 2 dagar
Kaffebryggare x 5 dagar
Vattenkokare x 5 dagar
Centrifug x 5 dagar
Mangel x 5 dagar

 VITVAROR
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Åtgärder under beredskapstid (B)
Lokalförvaltningens kundmottagning har telefonnummer 031-365 0 365.

Kundmottagningen har öppet vardagar klockan 07.00-15.45. Övrig tid är beredskaps-
tid. Under beredskapstid kopplas samtalen till lokalförvaltningens externa bered-
skapssamordnare.

Åtgärder som omfattas av beredskap markeras med ett B i ansvarskolumnen på 
sidorna 4-10. 

Under beredskapstid prioriterar vi att åtgärda nedanstående fel (ej rangordnade):

• Avloppsstopp/vattenläcka

• Badanläggning (gäller endast Frölunda Kulturhus)

• Brandstege, brandtrappa

• Hissar

• Inomhusklimat för varmt eller kallt 

• Istappar, risk för snöras

• Larm (brandlarm, inbrottslarm, patientlarm), sprinkler

• Lås

• Mark, snö, halka (x-listan gäller)

• Portar

• Storköksutrustning (spis, kombiugn, kokeri, kokgrytor/omrörare, stekbord, stek-
häll, diskmaskin, grovdiskmaskin, kylskåp, nedkylningsskåp, snabbnedkylnings-
skåp, frysskåp, kylrum, frysrum) i tillagningskök enligt förteckning

• Strömavbrott/störning i elförsörjningen

• Vatten/varmvatten saknas

• Ventilationsaggregat (om frysrisk finns)

• Översvämning, läckande skalskydd (tak, fönster väggar läcker och det regnar in)
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Lokalförvaltningen
Box 5163 • 402 26 Göteborg
Tfn: 031-365 05 00 • Fax: 031-365 01 01
lokalforvaltningen@lf.goteborg.se 
www.goteborg.se/lokalforvaltningen


