
 

  

 

 
 
 

 

 
 
 

Har du koll på dina 
investeringsprojekt?  
– effektiv investeringsplanering 
Stockholm 2019-02-19 

Hur säkerställer man ekonomistyrningen och hur bygger man in internkontrollen i 
kommunen/regionens projektstyrning? 

Ca 10 % av Sveriges BNP utgörs av kostnader hänförliga direkt eller indirekt till diverse 
investeringar i samhället. Mot bakgrund av de enorma beloppen som kan hänföras till 
bygginvesteringar bland annat är frågan hur vi egentligen bör hantera 
investeringsprojekten? Vilka möjligheter finns det att effektivisera och ha kontroll över 
bygg- och investeringsprocesserna?  

Som kommunal ekonom är man ofta ytterst delaktig i kommunen/regionens beslut om 
igångsättning. Vad bör en ekonom kunna tillföra i viktiga beslutsskeden? 

PG Ohlsson kommer att visa hur man redan från början kan ha med sig intern kontrollen 
och hur den kan byggas in i projektstyrningen. Med en löpande risk och 
väsentlighetsanalys och en bra projektplan får man verktyg som hjälper 
kommunledningen att ge klartecken till projektledningen innan de får passera 
investeringsprojektets olika grindar (milstolpar). 

Föreläsare 
Kursledare är PG Ohlsson, Byggadministration Harald Olsson AB. PG Ohlsson har 
jobbat med ledning av byggprojekt sedan 1989. Vid sidan av sitt ordinarie jobb har 
han haft kommunala förtroendeuppdrag som ordförande i Lunds kommuns 
revision under perioden 1995 tom 2010. Sedan 2011 är han ledamot av 
servicenämnden, tillika vice ordförande sedan 2015, med ansvar för bl. a. 
kommunens fastigheter. Roland Svensson från Kef kommer att ta upp 
investeringsprojekt utifrån ett intern kontrollperspektiv. Roland har mer än 20 års 
erfarenhet av att arbeta med styrning och kontroll av bland annat diverse projekt.  
 

Målgrupp 
Kursen riktar sig i första hand till dig som ekonom som arbetar med investeringar på något 
sätt och/eller är delaktig i projektering- och investeringsprocessen på central nivå, 
förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå i kommuner och landsting/regioner. Du kan med 
fördel ta med dig din kollega (byggledare, projektledare, projekteringsledare, assistenter i 



 
 
 

 
 

 

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

projekterings- eller investeringsskedet eller din mellanchef) till utbildningen. 

Detaljprogram 

Tisdag 19:e februari 

09.00 Samling, kaffe  

09.30 • Syfte och målsättning med 
kursen 

• Allmänt om byggprojekt 
• Betydelse av att ha en 

projektplan 
• Vad kännetecknar ett projekt? 

- vilka arbetsformer är 
kommuner och landsting 
organiserade för? 

• Hur formuleras en projektidé? 
• Vad är målet med projektet? 
• Projektets tre ben 

PG Ohlsson, 
Byggadministration Harald 
Olsson AB 
 

12.00 Lunch  

13.00 • Intern kontroll i 
investeringsprojekt – vad bör 
man tänka på? 

• Påverkansmöjligheter 
• Livscykelkostnader 
• Beställare 
• Projektorganisation 
• Riskhantering 
• Kommunikation 
• Slutrapport 

 

Roland Svensson, Kef 
 
 
PG Ohlsson 

14.30 Kaffe  

15.00- 
16.00 

Forts. Riskhantering m m 
Avslutning 
 

PG Ohlsson 
Roland Svensson 

 
 



 
 
 

 
 

 

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

 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Kursen genomförs i Stockholm. 
Vi startar tisdag 19 februari kl. 09.30 och håller på till kl. 16.00. Kaffe 
serveras från 9.00. 

Kostnad 
 Fram till 19/12 Efter 19/12 

Medlem  3 600:- 3 900:- 

Icke medlem  4 300:- 4 600:- 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

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

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 18/1 år. Antalet platser är 
begränsat. Anmälan är bindande. Om Du får förhinder, överlåt din 
plats till en kollega i stället! 

Förfrågningar Kursinnehåll:  
Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se 
 
Kursadministrativa frågor: 
Anne-Marie Westin, 026-12 81 85 
Medlem@kef.se 

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

 


