
 

  

 

 
 
 

 
 
 

Flexibilitet och risk vid 
lokalförsörjning 
Stockholm 8 maj 2019 

Kommunalekonomernas förening vill ge mer kunskap om hur kommunerna ska klara sin 
kortsiktiga och långsiktiga lokalförsörjning. Det finns olika strategier hur lokalbehoven 
ska tillgodoses. Under dagen kommer vi att belysa de olika parametrarna som är viktigt 
att beakta vid lokalförsörjning och som bör ligga till grund för olika politiska 
ställningstaganden i kommunerna. 

Dagen ska ge ny insikt utifrån den strategi som din kommun har när det gäller 
lokalförsörjning. Detta ska leda till ytterligare optimering av lokalförsörjningen utifrån de 
olika och lokala förutsättning vad det gäller ekonomi, konkurrens och politik. 

Innehåll 
Utbildningen innehåller bland annat 

» Verksamhetens behov av fastigheter. På lång och kort sikt 

» Relationen bygga själv och/eller flexibla lösningar 

» Hur ska investeringsbesluten fattas rationellare 

» Lyssna in PwC:s och SKL:s tankar om finansiering som har samlats i en bok som 
utkommer i februari 

Föreläsare 
Henrik Berggren, PwC, som har många års erfarenhet av kommunal ekonomi och hur 
demografin påverkar de kommunala investeringarna. Henrik har en bakgrund från SKL, 
finansdepartementet samt fler kommuner. 
 
Patrik Texell, PwC som under de senaste femton åren arbetat som konsult med 
fastighetsekonomisk rådgivning. Patrik har erfarenhet av värdering och analys av alla typer 
av fastigheter. Patrik har varit rådgivare till såväl offentliga som privata aktörer i de flesta 
typer av beslutssituationer. Patrik har arbetat med fastighetsekonomiska frågor åt ett stort 
antal kommuner och kommunala bolag 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

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

Nedim Murtic finansiell rådgivare Parmaco. Tidigare mångårig medarbetare på 
Kommuninvest. 
 
Göran Andersson utbildningsledare KEF. Mångårig erfarenhet inom det kommunala 
området som ekonomichef och förvaltningschef inom samhällsområdet 

Målgrupp 
Kursen riktar sig till ekonomiansvariga, lokalansvariga, fastighetschef, m fl. som kommer i 
kontakt med fastighetsstrategiska frågor samt andra ledande tjänstemän och politiker som 
berörs av fastighetsstrategiska frågor. 
 

Detaljprogram 

Onsdag 8:e maj 

09.00 Samling, kaffe  

09.30 Varför gör inte alla lika Göran Andersson 

10.00 Verksamhetslokaler - äga eller hyra 
Kommunsektorn står inför stora investeringar de 
närmaste åren. En stor del av kommunernas 
lokaler och anläggningar byggdes på 70- 
respektive 80-talet och är i stort behov av 
upprustning/modernisering. Till detta kommer 
investering i form av utökad kapacitet i främst 
skolan och äldreomsorgen. I samband med detta 
kommer frågan om hur dessa investeringar ska 
finansieras upp. 
 
PwC har på uppdrag av Sveriges Kommuner och 
Landsting identifierat och analysera olika typer 
av finansieringsformer. Syftet har varit att ta 
fram generella och strategiska råd till kommuner 
som står inför stora investeringar. Dessa 
tillsammans med erfarenheter från några 
kommuner presenteras i en skrift som kommer 
under februari 2019. 

Henrik Berggren, PwC 
Patric Texell, PwC 

12.00 Lunch  



 
 
 

 
 

 

 

 

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

13.00 Fastighetsstrategi utifrån risk och 
kostnadsavvägning. 
Hyra en skola eller förskola som ett alternativ 
utifrån ett längre perspektiv, med portföljtänk, 
livscykelsekonomi med hjälp av en 
kostnadskalkylator. 

Nedim Murtic, Parmaco 

14.30 Kaffe  

15.00- 
16.00 

Aktuella frågeställningar 
Kapacitet i nuvarande fastighetsbestånd. 
Kortsiktiga behov med över- och underkapacitet 
kontra det långsiktiga behovet. 

Nedim Murtic, Parmaco 

 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Kursen genomförs i Stockholm på Scandic Anglais den 8 maj 2019. Vi 
startar måndag den 8 maj 2019 kl. 9.30 och håller på till kl. 16.00. 
Kaffe serveras från kl. 9.00. 

Kostnad 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

 Fram till 8/3-19 Efter 8/3-19 

Medlem  3.800:- 4.800:- 

Icke medlem  4.500:-  5.500:- 

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

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 8/4 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 
 
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.	

 


