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Uppdrag 

 

FM centrum ska tillhandahålla:  

- ändamålsenliga lokaler 

- värdeskapande servicetjänster 

- stöd inom miljö- och säkerhetsområdena för regionens verksamheter i  

   Östergötlands län.  

 

FM centrum ska ta ett regionövergripande helhetsansvar för att regionens 
fastigheter och lokaler - samt verksamhetsnära servicetjänster - fungerar på ett 
optimalt sätt men även att regionens investeringar i fastigheter behåller värde och 
funktion över tiden.  

 

FM centrum ska rationalisera och effektivisera för att frigöra resurser till 
kärnverksamheten samt möjliggöra för kärnverksamheten att minska den tid som 
läggs på stödjande processer. 

 

 

FM centrum 
FM centrum  



Fastigheter inom Östergötland 

• Tre sjukhus: 

- Universitetssjukhuset i Linköping 

- Vrinnevisjukhuset i Norrköping 

- Lasarettet i Motala 

• 43 vårdcentraler 

• 38 tandvårdskliniker 

• Två skolor: Lunnevad och Naturbruk 

• Kontor m.m. 



FM centrum - Byggprojekt 

 

 

FM CENTRUM 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
BYGGPROJEKT 

Stefan Fredriksson 

Projekt- och byggledare 

Inredning/skylt 

Verksamhetsutveckling/ 
Funktionsplanering 

Verksamhetsstöd 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
FASTIGHET 
Reine Sundell 

Förvaltning 
Mikael Nordbakken 

TEMS 
Teknik, Energi, Miljö och 

Säkerhet 
Lina Hallberg 

Teknisk dokumentation 
Anette Sjöberg 

Konst 
Atte Öhrnell 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
SERVICE & LOGISTIK 

Charlotta Jonegård 

Serviceenheten 
Charlotta Jonegård 

FIXA 

Kerstin Larsson 

VERKSAMHETSOMRÅDE 

MILJÖ OCH SÄKERHET 

REGION ÖSTERGÖTLAND 

Mats Persson 

Miljö 

Säkerhet 

EKONOMI 
Ingela Rozman 

HR 
Lotta Karlsson 

FM-PROJEKT 
Charlotta Jonegård 

STAB & UTVECKLINGSSTÖD 

Verksamhetsutvecklare, 
Kvalitetssamordnare, IT-samordnare, 

Ledningssekreterare, Miljöstrateg, 
Avtalsstrateg 

 



Byggprojekt 

Uppdrag 

•  Förstudier – är en ombyggnad bästa lösningen? 

•  Bygga om, bygga till och utveckla lokaler och teknik 

• Verksamhetsutveckling – hur kan t.ex. vården utvecklas,  

         kan vi arbeta på annat sätt? 

• Funktionsplanering – kan vi utföra det som är tänkt med  

         ett bra flöde? 

•  Skyltning 

•  Estetisk miljöutformning och inredningsplanering 

 

 



Ett byggprojekts väg  
från idé till verklighet 
Varför tar det sådan tid? 
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Verksamhet 
anmäler 
behov 

Fastighets-
förvaltare 

beslutar om 
fortsättning Startar 

uppdrag 

Avslut av 
ärende 

Projektledare 
utses 

Förstudie 
startar 

Lösningar 
och behov 
prövas och 
analyseras 

Förstudie – vilka lösningar finns? 
Projektgrupp tex funktionsplanerare, projektörer mfl 
Ev styrgrupp (större projekt) chefs- ledningsrepresentanter från verksamheten och FM centrum 
Verksamhetschef 
Verksamhetens projektledare 
Verksamhetens referensgrupp 
Verksamhetsutvecklare 

 

Förstudie-
rapport 

skickas till… 

Avslut av 
projektet 

…fastighets-
förvaltare 

Produktions-
enhetschef/ 
universitets- 

arkitekt/rektor 
LiU beslutar om 

fortsättning 
Fortsättning 
av projekt 
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Förprojektering – planering av lokaler och teknik  
Projektgrupp FM centrum tex projektledare, funktionsplanerare, projektörer mfl 
Ev styrgrupp (större projekt) chefs- ledningsrepresentanter från verksamheten och FM centrum 
Verksamhetschef 
Verksamhetens projektledare 
Verksamhetens referensgrupp 
Verksamhetsutvecklare 

Projektgruppen 
från FM centrum 

och verksamheten 
planerar lokalerna 

Program-
handlingar 

Lokalernas innehåll och placering 

-Undersökningar 
av miljö, geoteknik 

-Miljöprogram  
-kvalitetsprogram  

-tidplaner  
- kostnadskalkyler 

mm 

System-
handlingar 

Tekniska lösningar utifrån 
riktlinjer och projektets och 
byggnadernas förutsättningar 

Projektets 
totalkostnad/ 

budget 
skickas till… 

…fastighets-
förvaltare 

Produktions-
enhetschef/ 
universitets- 

arkitekt/rektor 
LiU beslutar om 

fortsättning 

Avslut av 
projektet 

Fortsättning 
av projekt 

Fastighetsförvaltare 
skriver fram ärende 
till regiondirektör 

och Regionstyrelse 
(beroende på 
omfattning) 

Avslut av 
projektet 

Fortsättning 
av projekt 

Denna ekonomiska process 
kan ta en upp till flera 
månader… 

Efter godkänd programhandling 
görs inga ändringar förrän 
projektet är avslutat, även om 
nya behov uppstår. 
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Projektering och produktion – ta fram ritningar och bygga 
Projektgrupp FM centrum tex projektledare, projekteringsledare, projektörer, entreprenörer mfl 
Ev styrgrupp (större projekt) chefs- ledningsrepresentanter från verksamheten och FM centrum 
Verksamhetschef 
Verksamhetens projektledare 

Avslut – inflyttning och uppföljning 
Projektgrupp FM centrum tex projektledare, inredare, flyttkoordinator mfl 
Verksamhetens projektledare 

Städning 

Möblering 

Installation av 
medicinteknisk 

utrustning 

Inflytt 
Erfarenhets-
uppföljning 

Projektet 
stängs 

Ordinarie 
förvaltning 

Ordinarie 
förvaltning 

Detalj-
projektering 

Gransknings-
handingar 
(kontrolleras mot 

godkänd 
programhandling) 

Bygghandingar 
Produktion  
(vi bygger) 

Slutbesiktning 
av 

entreprenaden 

Ev. 
efterbesiktning 

Idag driver  
FM centrum  
ca 350 olika 
byggprojekt. 



Våra krav på tillgänglighet 
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Information och 
erfarenheter 

Region Östergötlands riktlinje för 
tillgänglighet och användbarhet 

L
a
g
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r 
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   Förstudie    

   Förprojektering          
   Projektering   
   Produktion    
    Avslut 
 
   Lagar och regler 
   Regionens riktlinje 
   Övergripande typrum 
   Gestaltningsprogram 
   Arkitekternas kunskaper 
   Sakkunniga granskar handlingar 
   Sakkunniga besiktar lokalerna på plats 
   Kontrollplaner med kontrollansvarig (KA) 
   Egenkontroller och checklistor 
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Tillgänglig
-heten 
granskas 
och 
bevakas 

Hur säkerställs kraven på tillgänglighet  
och användbarhet? 

När: 

Hur: 

Min 
funktion 
är bollplan 
till 
projekten 



En dag på jobbet 
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◦ Riktlinjeägare 

◦ Avstegshantering 

◦ Sakkunnigas kontaktperson 

◦ Platsbesök 

◦ Granskningsutlåtanden 

◦ Organisera tillgänglighetsarbetet i FM centrum 

◦ Internt bollplank 

◦ Kontakt med organisationer, myndigheter,  

  leverantörer mfl 

◦ Med mera 

 

 

 



Tack! 
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