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Avtalshantering  
 

I det här kapitlet beskrivs hanteringen av avtalsskrivandet för de olika 

typerna av boenden.  
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Formalia 
Det är viktigt att behörig person undertecknar de olika typerna av avtal och 

att avtalen arkiveras på ett riktigt och enhetligt sätt. Enligt särskild 

delegation (länka när beslutet kommer) äger chef på mottagningsenhet rätt 

att skriva på avtal för vanliga lägenheter och hyrestillägg för lägenheter. 

 

Alla sidor i ett avtal ska signeras. Det gäller alla former av avtal som 

beskrivs i detta kapitel. Ett hyresavtal ska alltid vara skriftligt om 

hyresgästen eller hyresvärden begär det även om annat kan föreslås av 

hyresvärden. Verket ska alltid ha skriftliga hyresavtal. 

 

Uppföljning/förlängning 
Uppföljning av tidigare avtal ska göras av den som skriver under avtalet 

innan nytt avtal upprättas. Behov av kompletteringar, exempelvis om 

ingångna sidoavtal om extra kostnader ska prövas innan ett nytt avtal 

tecknas. När det gäller vanliga lägenhetsavtal är det EC som skriver under 

avtalen och som följaktligen gör uppföljningen. 

 

För ABT-avtalen gäller att boendeenheten bevakar avtalen och tar kontakt 

med leverantör och EC minst en månad innan förlängningen ska göras. Dels 

för att leverantören ska kunna ha en någotsånär god framförhållning och 
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dels för att EC ska hinna signalera till boendeenheten om det finns 

tveksamheter om vissa villkor i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. 

Boendeenheten ska då i god tid beställa besiktning och utreda om det går att 

förlänga avtalet eller om vi måste bryta samarbetet med leverantören. 

 

Fakturering 
Fakturor ska alltid stämmas av mot gällande avtal. Eftersom ABT-avtalen 

ligger på kortare perioder är det viktigt att EC (eller den som är behörig att 

attestera fakturan) kontrollerar att ABT-avtalet verkligen är förlängt innan 

faktura attesteras. 

 

När servering av mat ingår i ABT-avtalet ska noggrann kontroll av antal 

fakturerade måltider göras. Av förfrågningsunderlaget från ABT-

upphandling framgår att 

 

Av fakturan ska framgå 

- antal inskrivna boende per dygn för logi 

- antal serverade portioner per dygn till inskrivna boende 

- vilket avtal/beställning fakturan hänför sig till samt referensnummer. 

 

Instruktionen är enkel men det finns mycket som komplicerar kontrollen 

och som ibland gör det nästan omöjligt att få fram rätt antal måltider som 

ska faktureras. En arbetsgrupp på Enheten för Operativ Styrning och 

Samordning ser för närvarande över problemet för att förenkla hanteringen 

för mottagningsenheterna och för att anpassa Milos så att det går att ha 

kontroll på rätt antal inskrivna vid varje givet tillfället. Resultatet av arbetet 

(som är prioriterat) kommer att presenteras i detta kapitel och på arbetsvyn 

Anläggningsboende när det är klart. 

 

Lägenhetsavtal ABE 
Chef på mottagningsenhet äger rätt att teckna avtal för lägenheter om det 

gäller vanliga standardavtal. Om avtalet avviker från standardavtalet ska 

boendeenheten kontaktas.  

 

Lägenhets- och tilläggsavtal undertecknas av enhetschefen, 

mottagningsenheten diarieför avtalet/avtalen på enheten samt skannar och 

skickar in avtalen till boendeenheten på mejl GB-Boende.  

 

Kontroll innan avtalsskrivning 
Migrationsverket hyr lägenheter både i allmännyttan och av privata 

hyresvärdar. När vi anlitar en ny privat hyresvärd måste skattekontroll och 

kontroll av lagfart göras. EC tar reda på följande uppgifter om hyresvärden:  

 Kommun och fastighetsbeteckning 

 Person- eller organisationsnummer 

 Namn på kontaktperson 

 Telefonnummer 

mailto:boende@migrationsverket.se
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 E-post 

Mejla till boendeenheten, GB-Boende, som gör nödvändiga kontroller. 

 

Hyresnivå 
Hyran ska vara skälig. Normalt höjs hyran varje år med någon procent (%). 

Privata bostadsföretag följer oftast efter med hyreshöjning, som inte får 

överstiga allmännyttans. Vid tveksamhet om vad som är skäligt, kontakta 

boendeenheten. Hyresgästen betalar hyra till hyresvärden varje månad i 

förskott enligt hyresavtalet. 

 

Värme och vatten ingår normalt i hyran. För hushållsel tecknar hyresgästen i 

allmänhet eget abonnemang.  

 

Migrationsverket hyr ibland villor av privatpersoner som ett komplement till 

vanliga hyreslägenheter men det tillhör undantagen eftersom det rent 

logistiskt är svårhanterligt och ineffektivt. Om vi hyr villor ska de vara 

omöblerade.  

 

Hyrestillägg lägenheter 
Från den 1 januari 2013 gäller att hyresvärd kan erbjudas kompensation för 

ökade tappvattenvärmekostnader motsvarande 8 procent av 

hyresbeloppet(VCA/MO nr 62/2013 med bifogat tilläggsavtal). EC 

undertecknar tilläggsavtal. Tilläggsavtalet diarieförs på samma 

diarienummer som lägenhetsavtalet och förvaras tillsammans med det. Efter 

diarieföring skannas tilläggsavtalet in och skickas med mejl till 

boendeenheten GB-Boende. 

 

Hyrestillägg ska erbjudas hyresvärd vid nytecknande av avtal. För gamla 

lägenheter görs dessa erbjudande successivt. 

 

Erbjudandet är kopplat till om hyresvärden sköter underhållsplanen för 

lägenheterna. Avtalet för hyrestillägg löper på ett år i taget. Det förlängs 

med automatik om vi inte säger upp det. Vi kan säga upp det om vi anser att 

hyresvärden inte sköter underhållet så som framgår av Jordabalken 12. Kap. 

15 §.   

 

Hyrestillägg kan inte betalas ut retroaktivt. 

 

Observera att hyrestillägget gäller ökade kostnader för tappvattenvärme. Om 

det finns separat avläsning för dessa kostnader och Migrationsverket betalar 

hela tappvattenvärmekostnaden ska vi följaktligen inte erbjuda hyrestillägg. 

 

Avtal tillfälligt boende ABT 
Enhetschef ägde tidigare rätt att teckna avropsavtal på ramavtal för ABT. 

Sedan 2014-10-01 tecknar handläggare på boendeenheten avropsavtal på 

mailto:boende@migrationsverket.se
http://verksnatet.migrationsverket.se/download/18.5901f10c13ed5185f533cbc/1398241216605/STOTIN-2013-07-05-1417.pdf
mailto:boende@migrationsverket.se
http://www.jpinfonet.se/dokument/Lagar-och-forordningar/1278/Jordabalk-1970_994?id=14608#11_kap_7_§
http://www.jpinfonet.se/dokument/Lagar-och-forordningar/1278/Jordabalk-1970_994?id=14608#11_kap_7_§
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ramavtal. Förlängning av avropsavtal på ramavtal görs av handläggare på 

boendeenheten i samråd med Boendesekretariatet. 

Vid akut platsbrist kan avtal förhandlas fram direkt med leverantör. Detta 

görs alltid av handläggare på boendeenheten. Avtal som tillkommer i 

anbudsförfarande i direktupphandling med så kallat Underrättelse om beslut 

skrivs alltid under av handläggare på boendeenheten. Originalavtalen 

förvaras i Norrköping och publiceras i den gemensamma avtalsmappen. 

Mottagningsenheten avgör om kopia av avtalet ska förvaras på enheten. 

Förlängning av direktupphandlade ABT-avtal görs alltid av handläggare på 

boendeenheten efter samråd med kapacitetsplaneringen. Så fort avtalet är 

inskannat av boendeenheten ska det skickas till mottagningschefen via e-

post. 

 

Avtal kollektivt boende ABK 
Kollektivt boende kan ses som en mellanvariant mellan ABT och 

lägenhetsboende. När det gäller proceduren för framtagande av platser i 

kollektivt boende, se kapitel Kollektiv boende. 

 

Boendeenheten förhandlar om och skriver under avtal för kollektivt boende. 

EC ska inte förhandla om pris eller prata anpassning av boendet med 

leverantören. 

 

Så fort avtalet är inskannat av boendeenheten ska det skickas till chefen för 

ansvarig mottagningsenhet via epost. 

 

Avtal för kollektivt boende med kost 
Kollektivt boende med kost kan vara ankomstboende, fördelningsboende 

eller steg 2-boende. Avtal och förlängningar av avtal för dessa typer av 

boende för asylsökande ska alltid förhandlas fram och undertecknas av 

boendeenheten. Dessa avtal är i regel lokalavtal vilket innebär att de drivs i 

egen regi av Migrationsverket. Chefen för ansvarig mottagningsenhet ska 

vara involverad i processen från början. 

 

 


