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Våra medlemmar 

§  Alla 290 kommuner. 
 

§  Alla 20 landsting/regioner. 
Regioner är landsting med 
ett utökat regionalt 
utvecklingsansvar. 



70 000 000 



30 000 000 000 



Sveriges Kommuner och Landsting 

§  Sveriges största 
arbetsgivarorganisation.  

§  Intresseorganisation som 
driver medlemmarnas 
intressen. 

§  Erbjuder medlemmar stöd 
och service. 

§  Värnar lokalt och regionalt 
självstyre. 



Intressebevakning, service och 
rådgivning, verksamhetsutveckling 



Fortifikationsverket 



Offentliga fastigheter 

§  Främja erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling 
-  Driver ungefär 10 utvecklingsprojekt om året 

-  Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster 
-  Geoenergi 
-  Belysning i offentliga lokaler 
-  LCC i praktiken 

-  Kurser och konferenser 
-  Fastighetsföretagande i offentlig sektor (maj och augusti) 
-  E-utbildningar 



Projektprocessen 

Idé Projekt-
beskrivning Beslut Utredare Styrgrupp 

Utveckling – projektprocess 
3 styrgruppsmöten 

Förord och 
baksidestext Korrektur Formgivning 

och tryck 
Utskick och 

webb-
publicering 

Implement-
ering 



Styrgruppsprocessen 

Möte 1 

• Diskussion på övergripande nivå utifrån 
projektbeskrivningen 
• Centrala frågeställningar, målgrupp, goda exempel, disposition 

Möte 2 

• Fördjupad diskussion 
• Utgår från manusutkastet, blev det rätt. Nya perspektiv?  

Möte 3 
• Diskussion på detaljerad nivå 



Guide för geoenergi 
Syftet med projektet är att ta fram en strategisk guide för geoenergi 
med konkreta exempel och tips.  
Projektet ska fokusera på strategiska frågeställningar, ge en allmän 
beskrivning av frågan och undvika allt för detaljerade tekniska 
frågeställningar. 
 
 



Guide för geoenergi 
Projektet bör innehålla följande. 
§  Koppling till skriften Solenergi (samma upplägg). 
§  En inventering av olika systemlösningar för värme och kyla av byggnader. 
§  Fördelar med en hög energifaktor (tillförd och utvunnen energi) och 

kopplingen till energieffektivisering/förnybar energi. 
§  Erfarenheter och konkreta tips från Akademiska hus (Arlanda, Karlstad, 

m.fl.), Rikshospitalet i Oslo, Skanskas nya kontor i Lindhagen, 
rättpsykiatrin i Region Skåne, m.fl. 

§  För- och nackdelar (fällor) vid entreprenad, genomförande, m.m., vid 
storskalig produktion. 

§  Hur får vi nyckeltalen att stämma? 
§  Definitioner 
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