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STRATEGISK
LOKALFÖRSÖRJNING 2016
Svara upp mot organisationens behov och förbättra lokaleffektiviteten 
KONFERENS 30-31 MAJ • SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL

Jojo Park, Lokalstrateg, Mölndals kommun
Kaj Andréasson, tf. Fastighetschef, Mölndals kommun 
Vilhelm Backman, Fastighetschef, Enköpings kommun
Christine Löfvenberg, Konsult, FM Konsulterna – en del av NIRAS
Torsten Gustafsson, Fastighetsstrateg, Eskilstuna kommun
Lars Thornberg, Chef lokalplaneringsenheten, Örebro kommun
Joachim Quiding, Fastighetschef, Täby kommun
Frederick Cederborg, Verksamhetschef lokalförsörjning, Västerås stad
Daniel Oliva Andersson, Konsult, FM Konsulterna – en del av NIRAS
   

SPECIELLT INBJUDENSPECIELLT INBJUDEN ORDFÖRANDE

Hans Lind 
Professor i fastighets- 
ekonomi 
Tidigare vid KTH 

Per Törnvall 
VD 
Vårljus

Linda Strind 
Projektledare 
Sweco Management

UR INNEHÅLLET 

• Strategisk och effektiv lokalförsörjning – så matchar du fastighetsbeståndet mot  
organisationens behov 

• Strategier och processer för att möta framtida lokalbehov och skapa rätt lokal till rätt kostnad 

• Samordnad planering och styrning som leder till kostnadseffektiva och hållbara byggnader

• Behovsbedömning och uppföljning för att möta lokalbehov på kort- och lång sikt

Sagt om Ability Partners tidigare 
konferenser om lokalplanering:

”Innehållet av alla områden var perfekt, 
mycket mera än man förväntar sig”

”Bland det bästa jag har varit på”

”Mycket hög kvalitet på alla moment”

Källa: LINK arkitektur ABKälla: White

Inspireras av  
8 praktikfall



MÅNDAG 30 MAJ 2016

09:15 Registrering med kaffe och smörgås

09:45 Ordföranden Linda Strind, Projektledare, Sweco 
Management inleder konferensen

Linda Strind 
Projektledare 
Sweco Management

Linda är utbildad civilingenjör vid KTH i Stockholm och har över 15 
års erfarenhet av fastighetsförvaltning, fastighetsanalys och projekt-
ledning från privat och offentlig sektor.

DISKUSSION I BIKUPOR
10:00 Strategier för att möta framtida lokalbehov  
– vilka är dina förväntningar på dagarna?
Uppstart av konferensen där du får bekanta dig med de övriga  
deltagarna och berätta om dina förväntningar på konferensen.

EXPERTANFÖRANDE
10:10 Strategisk lokalförsörjning baserad på helhets-
syn och samlad styrning – så styr du mot ökad kvalitet 
och effektivitet
• Aktuell forskning om hur du skapar rätt lokal till rätt kostnad  

– vilka strategier har bäst effekt?

• När ska man bygga, äga eller hyra lokaler?

• Vad är egentligen väl fungerande styrdokument och nyckeltal?

• Hur skapar du konsensus kring vilka krav man ska ha på  
byggnaderna?

• Hur utvecklar du en hyresmodell som leder till ökad  
lokaleffektivitet?

Hans Lind
Professor i fastighetsekonomi 
Tidigare vid KTH 

Vi står inför en demografisk utmaning med ett kraftigt ökat behov 
av lokaler. Detta kräver att vi arbetar mer innovativt, samverkar 
brett och arbetar utifrån en ökad helhetssyn och samlad styrning 
i lokalförsörjningsarbetet. Hans Linds föreläsning ger dig effektiva 
strategier och metoder för ditt strategiska lokalförsörjningsarbete 
som tar sin utgångspunkt i aktuell forskning i fastighetsutveckling 
och fastighetsekonomi.

Avbrott görs för förmiddagskaffe

12:10 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL 
13:10 Så utvecklar du en kommungemensam lokal-
försörjningsprocess för att möta framtida lokalbehov
• Hur vi mejslade fram en ny process för strategisk lokalförsörjning

• Vad innebär det i praktiken för de olika avdelningarna?

• Vad fungerar och vad fungerar inte?

• Hur vi har skapat utrymme för ett nära samarbete med mark- 
och exploatering för att säkra upp tomter 

Jojo Park
Lokalstrateg
Mölndals kommun

Kaj Andréasson
tf. Fastighetschef
Mölndals kommun 

En god strategisk planering är en förutsättning för att möta växande 
lokalbehov och nå kvalitet och ekonomisk hållbarhet i utbyggna-
tionen. Genom att ställa krav i ett tidigt skede av stadsplaneringen 
kan man lättare förverkliga framtidens anläggningar, lokaler och 
boenden och som också integreras på ett naturligt sätt i staden. 
Lyssna till Mölndals stads resultat efter införandet av en ny process 
för lokalförsörjning. 

PRAKTIKFALL 
14:00 Effektiv styrning och förnyad internhyresmodell 
för att öka och upprätthålla lokaleffektiviteten 
• Vad krävs för att nå en effektiv och samlad styrning mot ökad 

lokaleffektivitet?

• Hur kan du nå ett samlat arbetssätt kring mål, lokalresurser, 
investeringsbeslut och internhyra?

• Så kan du praktiskt uppnå ökad lokaleffektivitet genom införan-
det av nya styrformer och hyresmodell

Christine Löfvenberg Vilhelm Backman
Konsult Fastighetschef
FM Konsulterna – en del av NIRAS  Enköpings kommun

I arbetet med att nå en ökad lokaleffektivitet är det viktigt att ta  
hänsyn till flera olika faktorer och hur de samverkar för att nå  
resultat. Få inspiration från ett förändringsarbete mot ökad lokalef-
fektivitet där man arbetar samlat med mål, lokalresurser, investe-
ringar och hyra.

14:50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL 
15:20 Hur utveckla effektiva arbetssätt genom  
kartläggning och utveckling av lokalförsörjnings- 
processen
• Kartläggning av lokalförsörjningsprocessen för att nå en högre 

måluppfyllelse

• Lokalplanering i steg med volymstudier och förstudier

• Riktvärden, riktlinjer och standardiserade lokalprogram för en ef-
fektivare lokalanvändning

Torsten Gustafsson
Fastighetsstrateg
Eskilstuna kommun

I Eskilstuna kommun har man lyckats nå en effektivare lokalanvänd-
ning genom att lämna traditionella arbetssätt och istället övergå till 
en processtyrd lokalförsörjning. Genom att arbeta mer stegvis och 
strukturerat säkerställer man att rätt beslut tas och att man skapar 
ändamålsenliga och effektiva lokaler. Torsten berättar om kommu-
nens praktiska arbete med att kartlägga, synliggöra och analysera 
lokalförsörjningsprocessen – ett utvecklingsprojekt mot ökad lokal-
effektivitet.

ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNING 2016
KONFERENS 30-31 MAJ 2016 • SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Källa: White



PRAKTIKFALL 
16:10 Att möta växande lokalbehov genom samsyn på 
bostads- och lokalförsörjningen
• Att nå en tydlig styrning för att tillgodose ökade lokalbehov

• Samsyn på bostads- och lokalförsörjningen för en kostnadsef-
fektiv lokalutveckling

• Beslutsgången och att tydliggöra funktionerna i processen

• Att minska kostnaderna och ta rätt beslut kring egna lokaler, 
bygga nytt eller hyra 

Lars Thornberg
Chef lokalförsörjningsavdelningen
Örebro kommun

Örebro kommun har arbetat strategiskt med lokalförsörjningen för 
att säkra effektiva och ändamålsenliga lokaler som svarar upp mot 
verksamhetens behov. Speciellt fokus har lagts på att skapa sam-
syn och ta fram en kommunövergripande bostads- och lokalförsörj-
ningsplan. Lars berättar om arbetet och delar med sig av lärdomar 
och erfarenheter.

17:00 Ordföranden sammanfattar den första konfe-
rensdagen 

17:10 Konferensdagen avslutas

Välkommen till  
mingel!
Nätverka och dela  
erfarenheter med deltagare  
och talare under avslappnade  
former! Vilka strategier fungerar för att 
möta framtida lokalbehov?

TISDAG 31 MAJ 2016

08:30 Samling med kaffe och smörgås

09:00 Ordföranden inleder den andra konferensdagen

PRAKTIKFALL
09:10 Ökat bostadsbyggande kräver mer kommunal 
service trots knappa resurser – hur kan vi tänka  
innovativt i det arbetet?
• Behovet av kommunal service kommer att förändras – hur  

tillgodoser du lokalbehoven genom att tänka mer innovativt? 

• När är lokaler i privat regi en lösning? 

• Hur kan planering för ökad regional attraktionskraft vara en  
lösning?

• Att utveckla vinn-vinn samarbeten med andra kommuner för 
bättre svara upp mot lokalefterfrågan

Joachim Quiding
Fastighetschef
Täby kommun
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Täby kommun växer och behovet av anläggningar, bostäder och 
lokaler ökar. Joachim är fastighetschef i kommunen och berättar 
om strategisk och innovativ lokalförsörjning i tider av expansion. 
Han berättar om kommunens prioriterade åtgärder och vilka nya 
lösningar som de ser som nödvändiga för att klara av utbyggnaden.

10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE  
10:30 Mål och nyckeltal som effektivt styrverktyg
• Hur kan nyckeltal bli ett effektivt verktyg i lokalförsörjnings- 

arbetet?

• Så kan du i större utsträckning använda nyckeltal och  
jämförelser för att ta fram välgrundade beslut 

• Hur du når systematik i användningen av nyckeltal genom  
beslutsmallar och strukturerad beslutsprocess

 
Per Törnvall
VD 
Vårljus 

Per har mer än 15 års erfarenhet som tjänsteman inom kommunal
verksamhet och kommer senast från Uppsala kommun som  
ekonomidirektör. Tidigare var Per kommunchef i Vaxholms stad och 
dessförinnan ekonomidirektör och chef för äldreomsorgen i Nacka 
kommun. Per är också medförfattare till ett antal SKL-skrifter med 
temat styrning och ledning och medverkade i SNS-programmet 
”Från välfärdsstat till välfärdssamhälle”.

11:20 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL
12:20 Så leder och förankrar du arbetet med  
strategisk lokalförsörjning i en politiskt styrd och 
snabbföränderlig organisation  
• Hur du i en snabbföränderlig och politisk organisation förankrar 

och leder lokalförsörjningsarbetet

• Så bygger du ett långsiktigt tänk där man ser till kommunens 
totala lokal- och kostnadseffektivitet 

• Hur en gemensam lokalförsörjningsplan har lett till nya beslut 
som ny flexibel byggnad för förskola, äldreomsorg och idrott- 
och fritid

Frederick Cederborg
Verksamhetschef lokalförsörjning
Västerås stad 

Västerås stad har uppmärksammats för sitt arbete med strategisk 
lokalförsörjning som har resulterat i en ökad lokaleffektivitet.  
Genom ett nära samarbete förvaltningar emellan har man påbörjat 
ett arbete med planering och byggnation av flexibla och hållbara 
byggnader för framtiden. Frederick berättar om vad som krävs för 
att lyckas med förändringsledning mot en mer strategisk lokal-
försörjning och vilka utmaningar man ställs inför med det ändrade 
arbetssättet. Du får också höra om ombyggnationen av en skol-
fastighet till bostadsutveckling, byggnad för förskola, äldreomsorg, 
idrott- och fritid samt kommersiella ytor.

13:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande
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PRAKTIKFALL
13:40 Bedömning och analys av kapacitet för en bättre 
lokalplanering och mindre investeringar
• Att arbeta strategiskt och effektivt med kapacitetsutredningar för 

att möta behovet av lokaler

• Hur du räknar på kostnaden för att öka kapaciteten och jämför 
med alternativa lokalstrategier

• Exempel på tillämpning av modellen och hur andra kommuner 
arbetar med den

Daniel Oliva Andersson
Konsult 
FM Konsulterna – en del av NIRAS

Ett sätt för fastighetsorganisationen att förbättra lokalanvändningen, 
planeringen av lokaler och samtidigt hålla nere investeringarna är att 
utreda lokalernas kapacitet utifrån ett lokal- och verksamhetsper-
spektiv. Detta genom att identifiera flaskhalsarna och vilka åtgärder 
som kan öka kapaciteten eller förbättra lokalanvändningen. Genom 
att tillämpa modellen får verksamheten samtidigt en prislapp på 
vad det kostar att öka kapaciteten. Under anförandet får du höra 
exempel på hur olika kommuner tillämpar modellen.

PRAKTIKFALL
14:30 Strategi för långsiktig lokalförsörjning  
– så arbetar Nacka kommun 
• Hur kan vi planera, bygga och förvalta med siktet inställt på 

långsiktighet?

• Hur vi arbetar med strukturerad försäljning av befintligt bestånd 
för att frigöra resurser till framtida investeringar

• Så ökar vi lokaleffektiviteten genom fokus på flexibla anläggning-
ar som kan användas till olika verksamheter

• Lärdomar och erfarenheter så här långt utifrån ”Strategi för lång-
siktig lokalförsörjning”

Jenny Asmundsson
Fastighetsdirektör
Nacka kommun 

Jenny Asmundsson är fastighetsdirektör på Nacka kommun och 
civilingenjör med inriktning fastighetsekonomi. Hon har tidigare 
erfarenhet av förvaltning, projektledning och facilities management, 
inom bolag såsom Sveriges radio förvaltning, Drott fastigheter och 
Skanska fastigheter.

15:20 Ordföranden sammanfattar konferensen

15:30 Konferensen avslutas
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Intresserad av en affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka  
varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp 
såväl under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget 
utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!

Janne Huttunen Tel: 08-694 91 00 | Mobil: 070-495 73 50 E-post: 
janne.huttunen@abilitypartner.se

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och  
organisationers förmåga att hantera förändring, växa och  
uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din  
organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, 
seminarier, konferenser, events, nätverk och konsultativa  
tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker  
konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån  
ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för  
pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder. 
För mer information om Ability Partner eller detta evenemang,  
kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

Andra lokalkonferenser från 
Ability Partner
 
FRAMTIDENS SKOL- OCH  
FÖRSKOLEMILJÖER 2016 
14-15 mars

FRAMTIDENS BOENDE  
FÖR ÄLDRE 2016 
20-21 april

FRAMTIDENS BEHOVSANPASSADE  
LSS-BOENDE 2016 
18-19 maj

FRAMTIDENS KONTOR OCH  
ARBETSSÄTT 2016 
1-2 juni 

Läs mer på www.abilitypartner.se
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Goda skäl att delta på konferensen:
 
1. Ta del av metodik för strategisk lokalförsörjning och hur du möter framtida lokalbehov

2. Öka dina kunskaper om hur du utvecklar en effektiv lokalförsörjningsprocess   

3. Inspireras till hur du når kostnadseffektiva och hållbara byggnader genom samordnad styrning

4. Styrnings- och internhyresmodell - få kunskap om strategier för en ökad lokaleffektivitet 

5. Få nya metoder för behovsbedömning och uppföljning som leder till en bättre lokalplanering 

6. Utveckla dig i din roll som ledare och hur du effektivt leder det strategiska arbetet

7. Nätverka och träffa andra kollegor från hela landet

Sagt om Ability Partners konferenser:
”Mycket bra! I varje föreläsning fanns det något som jag kan ta med mig i mitt fortsatta arbete”

”Genomgående brukar de här konferenserna hålla hög kvalitet”

”Trevligt arrangemang, bra upplägg, trevliga lokaler och framförallt bra och förberedda talare”

”Proffsiga föreläsare som gjorde dagarna intressanta”

”Jag var positivt överraskad över den höga nivån som talarna höll”
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Konferenskod: OFF1367

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNING 2016 

Tid
Konferens 30-31 maj 2016

Plats 
Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20, Stockholm
Tel: 08-517 343 00

 Konferens 30-31 maj 

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 15 april Boka senast 20 maj Ordinarie pris

TVÅ HELA DAGAR KONFERENS 6.990 kr 7.490 kr 8.490 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl mer än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms för konferensen.

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

1.500 kr rabatt
1.000 kr rabatt

Källa: White

Källa: White


