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Verksamhetsplan 2022 – FoU-fonden för 
kommunernas fastighetsfrågor, Kommunfonden 
Bakgrund  
FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, nedan kallad Kommunfonden, 
startade under 1990-talet och idag är drygt hälften av Sveriges kommuner 
medlemmar.  

Kommunfonden riktar sig framför allt till beslutsfattare och tjänstepersoner inom 
kommunala fastighets- och lokalförvaltningar och bolag, men målgruppen är även 
brukarorganisationer och hyresgäster som kan ha nytta av fondens utvecklingsarbete.  

Utvecklingsarbetet och nätverkande i Kommunfonden skapar nytta både hos 
medlemskommunerna och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Kommunerna 
behöver SKR som sammanhållande kansli. SKR behöver fonden som nätverk och för 
att kunna driva utvecklingsfrågor vilket stärker SKRs intressebevakningsarbete. 

Syfte 
Kommunfondens syfte är att skapa förutsättningar och inspiration för 
medlemskommunerna i deras arbete med att utveckla kostnadseffektiva och 
ändamålsenliga lokaler. Detta görs genom att varje år genomföra 10-20 
utvecklingsprojekt som resulterar i exempelvis skrifter, rapporter, filmer, workshops 
eller konferenser. 

En av de viktigaste aspekterna med fonden är att hantera utvecklingsprojekt för de 
mest aktuella utmaningarna som kommunala fastighetsorganisationer ställs inför. Vårt 
mål är att tidigt känna av de behov som uppstår så att vi snabbt kan bidra med 
vägledning.  
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Styrning och organisation 
Kommunfonden styrs av en exekutiv fondstyrelse. Ambitionen är att fondstyrelsen i 
sin sammansättning ska utgöras av ett antal kommunala tjänstepersoner respektive 
politiker, som tillsammans på effektivt sätt ska täcka in alla perspektiv på de 
fastighetsrelaterade frågor kommunerna arbetar med.  

Styrelsen består av nedanstående ledamöter: 

• Erika Ågren, teknisk chef, Sandvikens kommun (vice orförande)  
• Fredrik Thyselius, Fastighetschef, Luleå kommun 
• Linda Wenthe, avdelningschef kvalitet och utveckling, Göteborgs stad 
• Katarina Hansson, kommunalråd, Kumla kommun (ordförande) 
• Lennart Haglund, vice ordförande kommunstyrelsen, Tranemo kommun 
• Louise Sjöholm, Samhällsbyggnadschef, Hagfors kommun  
• Helén Nilsson, avdelningschef stadsfastigheter, Malmö stad 
• Niklas Dalgrip, Specialfastigheter i Stockholm, SISAB 
• Peter Haglund, sektionschef på Sveriges Kommuner och Regioner   
• Samuel Lundqvist, ekonomichef/CFO, Skellefteå kommun 
• Tony Söderena, Projektchef, Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB 
• Torbjörn Fernkvist, biträdande barn- och utbildningschef, Falu kommun 

Styrelsen träffas fyra gånger per år men möjlighet att kalla till extra styrelsemöte. 
Styrelsearbetet följer det för fondverksamheten beslutade ramverket. 

Två styrelseledamöter representerar Kommunfonden i samarbetet Offentliga 
fastigheter. För 2022 är dessa Erika Ågren och Torbjörn Fernkvist.  
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Budget 2022 och projektstatus inför året 
Intäkter 2022 
Medlemsavgifter1 3 400 000 kr 

Kostnader 2022 
Styrelsen 40 000 kr 

Studieresa (inom Sverige tillsammans med regionerna) 120 000 kr 

Kansliuppdrag 1 542 000 kr 

Administrationsstöd 50 000 kr 

Offentliga fastigheter2 246 214 kr 

Pågående projekt (se nedan) 846 178 kr 

Ram för nya projekt  555 608 kr 

 
I maj planeras konferensen Branschdagarna 2022 för vilken nollresultat budgeteras. 
Konferensen genomförs som två halvdagar. 

 

Pågående projekt 

Agenda 2030 150 000 kr 

Forskningsstudie lärmiljöer 50 000 kr 

Uppdatering Gäller LOU vid hyra av lokaler3 10 075 kr 

Forskning Förskolelokaler Högskolan i Gävle, delstudie 2  150 000 kr 

Fastighetsinvesteringar ur ett livscykelperspektiv 330 000kr 

Fler medlemmar 100 000 kr 

Effektivare granskningsprocess 56 103 kr 

                                                 
1 Medlemsavgift är 60 öre per kommun med ett maxbelopp på 100 000 kronor 
2 Medlemsavgift för 2022 är 499 800 kr, varav 253 586 kronor betalats in i förskott 2021 
3 Publicering planeras i början av 2022, dock inga kostnader 2022 
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Nya projekt under året 
Nedanstående nya inriktningar för projekt under 2022 har prioriterats av styrelsen:  

1. Pandemins påverkan på lokalförsörjningen med ökad digitalisering – Våra 
framtida arbetsplatser 

2. Hållbart byggande - beaktat alla 3 hållbarhetspelarna; ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt 

3. Lokalers användning – Genom ökad användning minskas behov av nya 
byggnader och klimatavtrycket minimeras 

Under året kan ytterligare projekt beslutas. Beslut om specifika projekt fattas av 
Kommunfondens styrelse. 
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