
Fastighetsskötare.  
Oavsett vilken byggnad 
det gäller – bostadshus, 
kontorsbyggnader, 
industrilokaler, skolor och så 
vidare – så är fastighetsskötaren 
en viktig person. Hjälpa andra, 
lösa problem, skapa goda 
relationer och samarbeta med 
boende, förvaltare och tekniker, 
samt strukturera ditt eget arbete 
och hålla snyggt runtom dig.  

Fastighetstekniker 
Är du en problemlösare med ett 
stort intresse för teknik? Som 
fastighetstekniker ansvarar du 
för drift, skötsel och underhåll av 
fastigheters tekniska system.  

Fastighetsutbildning 

DET HÄR ÄR EN EFTERFRÅGAD KOMPETENS!

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar att 
få jobb. Utbildningarna 
sker i samarbete 
med företag och 
branschorganisationer.

FÖRKUNSKAPER
Grundskolekompetens eller 
likvärdigt. Grundläggande 
nivå i svenska/svenska 
som andra språk samt 
Matematik.

YRKESPAKETENS 
LÄNGD
32 veckor + 20 veckor 
eller 24 veckor, men 
utbildningstiden är mycket 
individuell. Du och läraren 
upp en studieplan utifrån 
dina förkunskaper och 
studietakt.

 
 

ANSÖKAN
Ansökan görs via 
den kommun där du 
är skriven. 

FINANSIERING
Utbildningen är 
kostnadsfri och 
studiemedelsberättigad 
via CSN. Du bekostar 
din kurslitteratur själv 
samt skyddskläder och 
skyddsskor.

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

Studieort: Farsta  
Studietakt: Heltid
Studieform: Klassrum, lärling
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Grundutbildning 800 poäng
Nationellt yrkespaket med kurser från VVS- och 
fastighetsprogrammet utformat för arbete med installation, 
underhåll och service inom det fastighetstekniska området. 
• Systemuppbyggnad 100 poäng
• Värmelära  100 poäng
• Praktisk ellära 100 poäng
• Elkraftteknik 100 poäng
• Fastighetsförvaltning  100 poäng
• Fastighetsservice – byggnader  100 poäng
• Fastighetsservice – VVS  100 poäng
• Luftbehandling  100 poäng

Påbyggnad: Fastighetsskötare  
500 poäng (Totalt 1300 poäng)

• Sanitetsteknik 1 100 poäng
• Fastighetskommunikation 100 poäng 
• Yttre miljö – anläggningar 100 poäng
• Yttre miljö – maskiner och verktyg 100 poäng
• Växtkunskap - fastighetsskötsel 100 poäng

Påbyggnad: Fastighetstekniker 
600 poäng (Totalt 1400 poäng)

• Mät- och reglerteknik 100 poäng
• Mät- och styrteknik 100 poäng
• Programmerbara styrsystem 100 poäng
• Distribuerade styrsystem 100 poäng
• Fastighetsautomation 100 poäng
• Entreprenörskap 100 poäng

Utbildningens mål
Yrkespaketet syftar till att ge eleven:
grundläggande kunskaper om el-, vatten- och klimatanläggningar i 
fastigheter. 
• förmåga att utföra funktionskontroll och enklare service av el-, vatten- 
och klimatanläggningar i fastigheter. 
• grundläggande kunskaper om mätinstrument, verktyg och material som 
används inom området. 
• förmåga att arbeta med utgångspunkt från ritningar.
• kunskaper om effektiv och miljövänlig energianvändning.
• kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
• förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

ÖVRIGT
Elsäkerhetsverkets krav för begränsad auktorisation (B) innebär att 
kurserna Praktisk ellära och Elkraftteknik ska ha genomgåtts med godkänt 
resultat samt minst totalt två års praktisk erfarenhet av elinstallationsarbete 
i elinstallationsföretag eller annat arbete med el. Ansökan om 
auktorisation görs till Elsäkerhetsverket. 

Utbildningen blandar teori och praktik där APL omfattar minst 15% av 
utbildningstiden.

Förkunskapskrav:
Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk och matematik på 
grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.


