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UR INNEHÅLLET 

• Att utveckla en organisation och process för strategisk lokalförsörjning för att möta framtida behov

• Strategisk fastighets- och investeringsplanering – så säkrar du en hållbar utveckling av ditt  
fastighetsbestånd

• Hur du förenklar och snabbar på planerings- och byggprocessen genom koncept och ramprogram

• Framtidens lokaler – så optimerar du befintliga lokalers kapacitet och utformar effektiva  
samverkanshus
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förra konferensen
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09:30-10:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe och smörgås

10:00-10:10 INLEDNING

Ability Parnter hälsar välkommen och lämnar över till konferensens 
moderator och inledningstalare Ida Gäskeby, Teamledare NIRAS 
Facility Management, NIRAS 

10:10-11:00 EXPERTANFÖRANDE

Samsyn och samlad styrning i praktiken – strategier för 
samordning där lokalförsörjningen baseras på en tydlig 
kommungemensam process 
• Hur kan vi börja prata samma språk och nå en gemensam 

helhetsbild över kommunens lokalförsörjningsprocess? 

• Hur ska du egentligen få till kommungemensamma strategier och 
riktlinjer kring lokalförsörjning? 

• Vilka effektiva arbetssätt kan vi använda för att skapa samsyn 
kring prioriteringar när ekonomin är knapp?

• Vad krävs för organisation och process för att genomföra ett 
lokalförsörjningsprojekt på bästa möjliga sätt?

Ida Gäskeby
Teamledare NIRAS Facility Management
NIRAS

Ida är konsult inom Facility management och har flera års erfarenhet 
av såväl utredningar som rådgivning inom styrning och planering 
av offentliga fastighets- och FM-organisationer. Hon har under flera 
år undervisat inom lokalresursplanering, facility management och 
upphandling. Under anförandet och löpande under konferensen 
kommer ni att få ta del av hennes erfarenheter och lärdomar från 
lokalförsörjningsarbetet inom såväl stora som små organisationer.

11:00-11:30 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

11:30-12:30 EXPERTANFÖRANDE

Långsiktig investerings- och finansieringsanalys – så 
undviker du överraskningar och hamnar ekonomiskt 
rätt från början
• Så får du en samlad bild av kommunens investeringsbehov såväl 

fastigheter såsom infrastruktur och VA på över tio års sikt

• Ändamålsenlig exploaterings- och investeringsprocess – ett 
måste för att undvika tidskrävande överraskningar och hamna 
ekonomiskt rätt från början

• Så får du alla parter att se helheten och inte bara sitt eget 
verksamhetsbehov

• Ta del av våra kundcase – så arbetar du praktiskt med dessa 
frågor

Susanna Collijn
Rådgivare och ansvarig för PwC:s verksamhet till 
offentlig sektor 
PwC

 
Susanna ansvarar för PwC:s verksamhet till offentlig sektor. 
Ett ansvar som omfattar revision, rådgivning och utbildning 
till kommuner, landsting/regioner, kommunalt ägda bolag och 
statliga myndigheter. Hon leder ett team om 160 medarbetare 
som besitter mycket kunskap och engagemang i samhälls- och 
välfärdsfrågor. Under detta anförande kommer hon att berätta om 

deras investerings- och finansieringsanalys som över 60 kommuner 
har använt sig av för att få en samlad bild av kommunens framtida 
investeringsbehov på 15-20 års sikt. Modellen ser till att man 
hamnar ekonomiskt rätt från början, och på så vis undviker 
ekonomiska överraskningar. 

12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:30-14:20 PRAKTIKFALL

Organisastion och process för strategisk 
lokalförsörjning
• Värdet av en centraliserad funktion för strategisk lokalförsörjning 

när regionen växer

• Så har vi byggt upp en organisation och process för kommunens 
lokalresursplanering

• Lokalresursplan 2017 – framtagande och resultat

Vilhelm Backman 
Chef strategisk lokalenhet
Sollentuna kommun 

Jonas Appelgren 
Lokalstrateg
Sollentuna kommun

Tobias Svalstedt
Lokalstrateg  
Sollentuna kommun
  
En god strategisk planering är en förutsättning för att möta 
växande lokalbehov och nå kvalitet och ekonomisk hållbarhet 
i utbyggnationen. Lyssna till Sollentuna kommuns resultat 
efter införandet av en ny organisation och process för 
lokalresursplanering.

14:25-15:15 PRAKTIKFALL

Samverkan och långsiktigt tänkande – nyckeln för att 
möta lokalbehov och bygga en hållbar stad 
• Så satsar vi som liten kommun på framtidens lokaler som ska 

kunna möjliggöra tillväxt och tillgodose behov under många år 
framåt

• Så har vi tillsammans inom kommunen arbetat fram vår 
lokalförsörjningsplan

• Pedagogiskt program för framtidens lärmiljöer för skola och 
förskola- så utformas våra nya förskolor och skola 

• Värdet av ett brett och långsiktigt samarbete inom kommunen 
där verksamhetens behov av lokaler är centralt i planeringen 

• Hur vi ger en kontinuerlig återkoppling till politiken

Eva Mårtensson
Lokalförsörjningschef
Knivsta kommun

Hans Åhnberg
Utbildningschef
Knivsta kommun

Knivsta kommuns vision och prognos är att till år 2025 ha 
vuxit från dagens 17 000 invånare till 25 000 invånare. Eva 
är lokalförsörjningschef och Hans är utbildningschef i Knivsta 
kommun. De berättar hur kommunen har tänkt och arbetat för 
att förena kvalitet och effektivitet i skapandet av framtidens skolor 
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och förskolor. Knivsta kommun har uppmärksammats för flera av 
sina skolor, däribland blev de nominerade till ”Årets bygge” för sin 
passivhusskola. De bygger också ett nytt samverkanshus, CIK, 
Centrum för idrott- och kultur. Kommunen har en väl fungerande 
process för strategisk lokalförsörjning.

15:15-15:45 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:45-16:45 EXPERTANFÖRANDE

Kloka kvadratmeter – vad händer när vi bygger lokaler 
för både skola, kultur och fritid?
• Hur behöver du tänka föra att bygga så flexibelt som möjligt för 

att undvika framtida kostsamma lokalanpassningar?

• Vad menar vi med ett effektivt lokalutnyttjande och flexibla 
lokaler?

• Vad är det viktigaste du behöver tänka på när du utreder 
möjligheten att bygga lokaler för flera verksamheter?

• Exempel på samverkanslokaler inom skola, kultur och fritid

• Visionär programbeskrivning – hur du kan skapa mervärde för 
staden, verksamheten och ekonomin

Klara Frosterud
Arkitekt, partner
White arkitekter 

Klara Frosterud är en erfaren arkitekt med gedigen kunskap inom 
arkitektur och samhällsplanering. Hon är expert inom hållbarhet, 
stadsutveckling samt lärandemiljöer och multifunktionella 
byggnader för samverkan. Klara är utbildad arkitekt från LTH och 
har de senaste 19 åren arbetat på White arkitekter. Hon har bland 
annat varit ansvarig arkitekt för prisbelönta Messingen i Upplands 
Väsby, en multibyggnad med gymnasieskola, kulturskola och 
bibliotek. 

16:45-17:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar den första konferensdagen

17:00-18:00 MINGEL

Välkommen till mingel!
– ta chansen att nätverka med 
kollegor från hela landet! 

TISDAG 22 MAJ 2018

08:30-09:00 SAMLING

Samling, morgonkaffe och smörgås 

09:00-09:10 INLEDNING

Moderatorn inleder den andra konferensdagen

09:10-10:10 EXPERTANFÖRANDE

Hur får vi rätt lokalutnyttjande och rätt standard på 
våra lokaler? 
• När ska man bygga, äga eller hyra lokaler?

• Hur hanterar du frågan om internhyra i syfte att nå en ökad 
lokaleffektivitet?

• Underhållsplanering – hur säkrar du en hållbar utveckling av ditt 
fastighetsbestånd?

Hans Lind
Professor
KTH

Hans Lind är professor i fastighetsekonomi och doktor i 
nationalekonomi. I fyra decennier har han spridit sina kunskaper 
om bland annat bostadsbyggande, fastighetsförvaltning- och 
ekonomi och är en mycket uppskattad föreläsare. Hans föreläsning 
ger dig ökade kunskaper om fastighetsekonomi kopplat till den 
samhällsutveckling vi ser idag. Under en speciellt framtagen 
föreläsning tar Hans upp strategiska frågor kring internhyra och 
underhållsplanering och hur du når rätt lokalutnyttjande och 
standard på dina lokaler.

Hans Lind har fått 4,4 i betyg vid tidigare föreläsning på Ability 
Partners konferens

10:10-10:40 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:40-11:30 EXPERTANFÖRANDE

Nu har du rätt lokalutnyttjande – men hur tar du hand 
om lokalerna?
Även om du har säkerställt rätt lokalutnyttjande finns det många 
frågor som rör den dagliga driften och förvaltningen av lokalerna. 
Ska du göra det själv, ska du köpa allt av leverantörer, eller ska du 
göra något mitt emellan?

• Alla köper åtminstone några tjänster – men hur bör du tänka när 
du väljer vad som ska köpas? 

• Tjänsteentreprenad, byggentreprenad, konsulttjänst, ramavtal, 
inköpsavtal – vad är vad?

• Branschregelverk, en viktig förutsättning

• LOU i praktiken

• Tjänsteuppföljning – med avtal och utan avtal

• Avtalshantering i praktiken

• Nyckeltal och andra metoder
 

Anna Cedvén
Expert fastighetsförvaltning
Förvaltningsstrategi AB
 

Anna har under hela 2000-talet arbetat med fastighetsförvaltning 
och Facility Management som leverantör, beställare och konsult. 
Hon har skaffat sig en mycket bred och djup kunskap om olika sätt 
att bedriva förvaltning och i synnerhet då tjänster upphandlas. När 
det gäller avtal för tjänster inom förvaltning har Anna kompetens 
och erfarenhet som få andra, såväl teoretiskt som praktiskt. Hennes 
föreläsning kommer ge dig ökad kunskap om alternativa upplägg 
för köp av tjänster inom drift och förvaltning, hur de kan upphandlas 
och hur man lämpligen följer upp sina avtal och sin förvaltning för 
att säkerställa en god leverans.

11:30-12:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

12:30-13:20 PRAKTIKFALL

Att utveckla och implementera en tillväxtportfölj 
– lokalförsörjningsprocess med strategiskt 
förhållningssätt 
• Så ska Kungälvs kommun möta växande lokalbehov
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Viktor Dahlgren
Konsult
NIRAS 

Viktor är konsult på NIRAS och arbetar med rådgivning och 
utbildning inom lokalresursplanering, Facility Management och 
upphandling. Han har nyligen varit utredare i ett utvecklingsprojekt 
för SKL där man har studerat förutsättningar och arbetssätt för 
att genomföra kapacitetsutredningar inom grundskolan i syfte att 
på ett effektivt sätt kunna tillgodose behovet av elevplatser. Under 
anförandet får du höra om resultaten från projektet och ta del av 
samlade erfarenheter från kommuners skollokalsplanering. 

15:35-15:45 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

• Hur vi har lämnat traditionella arbetssätt och övergått till 
portföljstyrning

• Ansvar, roller och processer i en organisation för strategisk 
lokalförsörjning

Andreas Sjunnesson
Verksamhetschef fastighet
Kungälvs kommun

Kungälvs kommun växer och behovet av anläggningar, bostäder 
och lokaler ökar. Andreas är verksamhetschef fastighet och berättar 
om hur arbetet med lokalförsörjning jackar i kommunens samlade 
arbete med tillväxtfrågor. Hur man har övergått till portföljstyrning 
och strategiska arbetssätt. Du får höra om kommunens vägval 
i tider av tillväxt och hur man prioriterar i utvecklingen av 
verksamhetslokaler.

13:25-14:15 PRAKTIKFALL

Att hinna med en snabb utbyggnation med bibehållen 
kvalitet – lösningar för en effektivare planerings- och 
byggprocess genom konceptförskola
• Hur kan en konceptförskola snabba på planerings- och 

byggprocessen av förskolor? 

• Vad krävs för att nå såväl kvalitet som kostnadseffektivitet med 
förskolelokalerna? 

• Hur säkrar vi att vi når de pedagogiska och funktionella kraven 
på förskolans lokaler?

• Arkitektur och byggtekniska frågor inför utformningen av en 
konceptförskola som är tänkt att återanvändas på flera platser

Elisabet Schultz
Områdeschef förskola
Tyresö kommun

Pontus Eriksson
Arkitekt, partner
Tengbom arkitekter

Elisabet arbetar som områdeschef för förskolan i Tyresö kommun 
och Pontus som arkitekt på Tengbom arkitekter. De arbetar med 
ett program för förskolans lokaler inför att kommunen ska bygga 
flera förskolor under kort tid. Genom programmet vill man nå en 
effektivare planerings- och byggprocess och skapa hög kvalitet i 
de förskolor som byggs. Hör om framtidens flexibla förskolemiljöer 
utformade utifrån läroplanen samt riktmärken för barngruppernas 
storlek.

14:15-14:45 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

14:45-15:35 PRAKTIKFALL

Så skapar vi plats åt alla i skolan – arbetsmodell och 
strategier för effektiv försörjning av elevplatser
• Resultat från aktuellt samarbetsprojekt med SKL kring skolans 

lokaler och ökad lokaleffektivitet

• Vad vet vi om metoder för kapacitetsutredning och hur vi kan 
utveckla dessa i arbetet med effektiv försörjning av elevplatser?

• Hur kan vi bli mer innovativa och arbeta tillsammans med 
verksamheten för att skapa kvalitativa skolor och effektiva 
lokaler?

• Hur planerar du utvecklingen av ditt befintliga skollokalbestånd 
för att möta framtida behov?

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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Arkitekt: TOL arkitekter AB

Goda skäl att delta på konferensen

• Ta del av metodik för strategisk lokalförsörjning och hur du möter framtida lokalbehov 

• Öka dina kunskaper om hur du utvecklar en effektiv och kommungemensam lokalförsörjningsprocess  

• Inspireras av nya arbetssätt för att klara en kraftig utbyggnation av verksamhetslokaler och hur du når 
effektiva och hållbara byggnader 

• Uppdatera dig på metoder för investeringsplanering och hur du tar rätt beslut kring om man ska äga 
fastigheten, bygga om eller hyra 

• Ta del av erfarenheter av ramprogram och koncept som syftar till att effektivisera planerings- och 
byggprocessen 

• Utveckla dig i din roll som ledare och hur du leder det strategiska lokalförsörjningsarbetet 

• Nätverka och träffa andra kollegor från hela landet

 

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.

 

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

Strategisk lokalförsörjning – konferensen som  
erbjuder det  bästa tillfället till nätverkande och  

inspiration inom området.
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Konferenskod: OFF1477

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNING 2018

Tid 
Konferens 21-22 maj 2018

Plats 
Scandic Hasselbacken 
Hazeliusbacken 20  
Stockholm  
08-517 343 00

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

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.

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när 
du bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00 
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken. 
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Förnamn Efternamn  E-post

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

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

PRISER / PERSON Boka senast 23 mars Boka senast 4 maj Ordinarie pris

KONFERENS 7.990 kr 8.990 kr 9.990 kr

Mängdrabatt
Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar ni endast 6.990 kr exkl. moms för person 3, 4, 5 osv.

2.000 kr rabatt
1.000 kr rabatt

Arkitekt: TOL arkitekter AB


