
 

  

 

 
 
 

 

 
 

Förbättra hanteringen av 
kommunens fastigheter 
-stärk den interna styrningen och kontrollen 

Stockholm 13 och 14 mars 2019 

Kommunalekonomernas förening har sett ett stort behov att stärka den interna styrningen 
och kontrollen av kommunens hantering av fastigheter. Genom att ta med 
verksamheternas framtida behov och kommunernas ekonomiska begränsningar ska 
kursen försöka sammanlänka, de ibland, oförenliga ståndpunkter. Vi hoppas att vi kan 
visa att det finns saker att göra för att förbättra hanteringen av de kommunala 
fastigheterna. Hur får verksamheten ändamålsenliga lokaler samtidigt som 
fastighetsförvaltningen bedrivs professionellt och kostnadseffektivt?  

Innehåll 
Utbildningen innehåller bland annat: 

» Verksamhetens behov av fastigheter. På lång och kort sikt 

» Vikten att styra mot intressenternas krav 

» Processorientering, kvalitetsutveckling och intern kontroll 

» Definiera processer inom fastighetshanteringen - vad måste vi arbeta för en god 
hantering  

» Analysera risker och problem inom hantering av fastigheterna 

» Vad kan göra hanteringen av fastigheter framgångsrik och vad kan vi lära av varandra? 

» Fastighetstrategi och lokalförsörjningsmodell 

» Hur agera professionell fastighetsägare 

» Vad är viktigt att arbete med för att optimera fastighetskostnaderna över tid? 

» Fastighetsnyckeltal, underhållsplaner och energieffektivisering 



 
 
 

 
 

 

 
 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

 
Kursavsnitten är varvade med kortare avsnitt av arbete i grupp samt erfarenhetsutbyten. 
Antalet deltagare i kursen är därför begränsat.  

Föreläsare 
Föreläsare är Leif Karlsson och Eva Andersson Ericsson Svefa AB samt Göran Andersson, 
och Göran Persson Lingman, Kommunalekonomernas förening. Föreläsarna har bland 
annat erfarenhet som konsulter, chefer, utbildare och författare i ämnet. 

Målgrupp 
Kursen riktar sig till ekonomiansvariga, ekonomer, lokalansvariga, fastighetschef, m fl. som 
kommer i kontakt med fastighetsfrågor samt medarbetare som jobbar med fastighetsfrågor 
som behöver mer kunskap om fastigheter. 

Detaljprogram 

Onsdag 13:e mars 

09.00 Samling, kaffe  

09.30 Processen. Vad tillhandahåller fastigheter Göran Andersson 

10.00 Intressenter. Krav och mål Göran Persson Lingman 

12.00 Lunch  

13.00 Verksamhetens krav på fastigheter  

14.30 Kaffe  

15.00- 
17.00 

Definiera processer, analysera risker och 
problem, inkl grupparbete 

Göran Persson Lingman 

Onsdag 14:e mars 

08.30 Redovisning grupparbete Göran Andersson 

10.00 Samling, kaffe  

10.30 Professionellt fastighetsägande, vad kan vi 
lära av varandra 

Leif Karlsson, Svefa 

12.00 Lunch  



 
 
 

 
 

 

 
 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Kursen genomförs på Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20 
i Stockholm den 13 och 14 mars. Vi startar måndag den 13 mars 2019 
kl. 9,30 och håller på till kl. 16.00 dag två. Kaffe serveras från kl. 9.30 
dag 1. 

Kostnad 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

 Fram till 13/1-19 Efter 13/1-19 

Medlem  7.500:- 8.500:- 

Icke medlem  8.500:-  9.500:- 

Bli medlem Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se 

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 13/2 2019. Antalet platser är 
begränsat. Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din 
plats till en kollega i stället! Vi förbehåller oss rätten att ställa in 
kursen vid för få anmälda deltagare.  

Förfrågningar Kursinnehåll:  
Göran Andersson, o72-0617060, goran.andersson@kef.se 
Göran Persson Lingman, 072=060 66 50, goran@kef.se 
 
Kursadministrativa frågor: 
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10 
Eva Virtanen, 072-0617090 
Medlem@kef.se 

Bekräftelse Besked om deltagande m.m. skickas ut i mail.	

 

13.00 Vad krävs för att skapa en långsiktig och 
hållbar fastighetsförvaltning? 

Leif Karlsson, Svefa 
Eva Andersson Ericsson, 
Svefa 

14.30 Kaffe  

15.00- 
16.00 

Liten workshop - hur mår fastigheterna i min 
kommun - förbättringspotential. 

Leif Andersson 
Göran Andersson 


