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FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, 
Kommunfonden 
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. 

Styrning och organisation 
FoU-fonden styrs av en exekutiv fondstyrelse och har under andra tertialet bestått av:  

• Erika Ågren, teknisk chef, Sandvikens kommun 
• Fredrik Thyselius, fastighetschef, Luleå kommun (fr.om. maj) 
• Katarina Hansson, kommunalråd, Kumla kommun (ordf. sep-dec) 
• Lennart Haglund, vice ordf. kommunstyrelsen, Tranemo kommun 
• Linda Wenthe, avdelningschef Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs 

stad 
• Peter Haglund, sektionschef, Sveriges Kommuner och Regioner (ordf. jan-aug)   
• Niklas Dalgrip, driftchef, Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB 
• Samuel Lundqvist, ekonomichef/CFO, Skellefteå kommun 
• Svante Andrén, samhällsbyggnadschef, Hjo kommun (t.o.m. maj) 
• Tony Söderena, projektchef, Växjö Fastighetsförvaltning AB, Vöfab 
• Torbjörn Fernkvist, biträdande barn- och utbildningschef, Falu kommun 

Under 2021 har fyra styrelsemöte genomförts. Katarina Hansson har under året valts 
till ny ordförande.  
Två styrelseledamöter, Erika Ågren och Torbjörn Fernkvist, representerar 
Kommunfonden i samarbetet Offentliga fastigheter. 

Ramverket för Kommunfonden har under året justerats för att blir tydligare. 
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Medlemsförändringar 2021 
Följande kommuner har valt att ansluta till Kommunfonden: 

• Växjö kommun (VÖFAB) 
• Partille kommun 
• Kinda kommun 
• Överkalix kommun 
• Karlskrona kommun 
• Färgelanda kommun 
• Mellerud kommun 
• Ulricehamn kommun 
• Örebro kommun 
• Hultsfreds kommun 
• Laholm kommun 

Värmdö kommun har valt att lämna fondverksamheten. 

 

Ekonomi 2021 
Intäkter 
Totalt 3 216 773 kronor 

- Medlemsavgifter 3 216 733 kronor 

 

Kostnader 
Totalt  - 3 216 733 kronor 

- Styrelsekostnader - 17 019 kronor 

- Kansliuppdrag - 1 520 000 kronor 

- Branschdagarna 2021 (överskott) 65 200 kronor 

- Projekt - 1 415 401 kronor 

- Resterande medlemsavgift 2021 till 
Offentliga fastigheter 

- 75 967 kronor 

- Förskottsinbetalning medlemsavgift 
Offentliga fastigheter 2022 

- 253 865 kronor 
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Branschdagarna 2021 
I maj genomfördes den årliga konferensen Branschdagarna. På grund av 
pandemirestriktioner genomfördes konferensen digitalt och på programmet stod bland 
annat kommunernas ekonomi, energieffektivisering, strategisk lokalförsörjning, Nära 
vård, lärmiljöer, klimatanpassning, upphandling, digitalisering och information från 
Adda inköpscentral. 

95 procent av de som svarade på utvärderingen tyckte att konferensen var ganska bra 
(58 %) eller mycket bra (37 %).  

 

Projekt 2021 
Färdigställda projekt   
Kommunfonden:  

- Kapacitetsutredningar skollokaler 
- Lokalförsörjningsprocessen 
- Test LCA-verktyg klimatdeklarationer – delfinansiering projekt som leds av 

Stockholms stad. Resultatkonferens arrangeras av Stockholm stad den 22 mars 
2022. 

- Nära vård i kommuner – CVA1 rapport 

Kommunfonden och Fastighetsrådet2: 

- Hyresvärdsupphandling 
- Byggentreprenad på annans fastighet 
- Gränsdragningslista för kommuner och regioner 

Offentliga fastigheter: 

- Kompetensförsörjning – offentlig fastighetsförvaltning 
- Smarta lås - presentationsmaterial 
- Stöd i arbetet med klimatanpassning  
- LCA och LCC i tidiga skeden 

Skrift publicerad, kommer kompletteras med filmad presentation samt 
PowerPoint-material när ny version av Offentliga fastigheters webbplats är klar 
 

  

                                                 
1 Chalmers Centrum för vårdens arkitektur 
2 FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor 

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/kapacitetsutredningar-skollokaler.html
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/kapacitetsutredningar-skollokaler.html
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/lokalforsorjningsprocessen-2.html
https://www.chalmers.se/SiteCollectionDocuments/Centrum/CVA%20Centrum%20f%C3%B6r%20V%C3%A5rdens%20Arkitektur/2021/Kommunernas%20verksamhetslokaler.pdf
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/hyresvardsupphandling.html
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/byggentreprenad-pa-annans-fastighet.html
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/gransdragningslista-for-kommuner-och-regioner.html
http://www.offentligafastigheter.se/publikationer/sverigesviktigastebyggnaderbehoverdig.950.html
http://www.offentligafastigheter.se/publikationer/smartalasmarknadtrenderochupphandling.890.html
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/stod-i-arbetet-med-klimatanpassning.html
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/lca-och-lcc-i-tidiga-skeden.html
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Pågående ännu ej färdigställda projekt 
Kommunfonden:  

- Effektivare granskningsprocess 
- Flera medlemmar (medlemsrekrytering) – beslut om fortsättning under 2022 har 

fattas 
- Forskning Förskolelokaler HiG delstudie 1 
- Pilot digitala leveranser 
- Vägledning för systematiskt informationssäkerhetsarbete (KLASSA) 
- Fastighetsinvesteringar ur ett livscykelperspektiv 
- Agenda 2030 – hållbarhetsaspekter 
- Forskning Förskolelokaler HiG3 delstudie 2 
- Uppdatering Gäller LOU vid hyra av lokaler 

 

Offentliga fastigheter: 

- Fastighetssystem – ökade säkerhets- och informationssäkerhetskrav, risker och 
åtgärder 

- Kartläggning av tekniker för kyla inkl. hantering av hög luftfuktighet 
- Återbruk 
- Beslutat men ej påbörjat projekt: Metod klimatpåverkan ombyggnadsprojekt 

 

                                                 
3 Högskolan i Gävle 
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