
JOBBSPÅR
FASTIGHETSSKÖTARE  

550 poäng, 40 veckor

LERNIA

 

VAD ÄR JOBBSPÅR?
Jobbspår är ett samarbete mellan Nacka 
kommun och Arbetsförmedlingen där 

yrkesutbildningar, SFI och betygsgrundade 
kurser kombineras med APL, arbetsplats-
förlagt lärande. Varje jobbspår samarbetar 

med arbetsgivare som har behov av att 
anställa. Målet är att du efter avslutad 

utbildning ska ha den kompetens som krävs 
för att du ska få ett arbete inom det område 

som du studerat. 



BESKRIVNING AV UTBILDNINGEN
På inriktningen Fastighetsskötare får du utbilda dig inom yttre och 
inre skötsel av fastigheterna. På inriktningen studerar du hur system i 
tekniska anläggningar fungerar. Du får även kunskaper i service, drift 
och underhåll.

SÅ GÅR UTBILDNINGEN TILL
Utbildningen genomförs med hjälp av en handledare/lärare som 
hjälper dig att uppfylla mål/centralt innehåll i kurserna. Läraren an-
vänder klassrumsundervisning samt praktiska moment. Du använder 
också det webbaserade hjälpmedlet lärportalen. I lärportalen finns 
uppgifter, länkar som du kan studera på egen hand eller ihop med 
dina klasskamrater med läraren som stöd. 

Du går på SFI 2 dagar i veckan och på utbildning 3 dagar i veckan i 
40 veckor. Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigan-
de.

ARBETSGIVARE
Lernia har kontakt med flertalet fastighetsbolag, bl a Hestia och 
HSB. 

FÖRKUNSKAPER
SFI B 

KURSINNEHÅLL
Orienteringskurs 50 poäng

Verktyg och materialhantering 100 poäng
• Faktorer som påverkar val av verktyg, maskiner, material och  

fästdon.
• Användning och vård av verktyg och maskiner för den aktuella 

arbetsuppgiften, ur hållbarhets-, säkerhets- och miljöaspekter.
• Säkerhetsaspekter på och begränsningar av vad som får göras 

utifrån olika behörighetskrav.
• Montering i enlighet med lagar och andra bestämmelser, anvis-

ningar och standarder för olika material och fästdon.
• Tolkning och tillämpning av montageritningar och materialbe-

teckningar för den aktuella arbetsuppgiften.
• Manualer och anvisningar från verktygstillverkare.
• Ergonomi och arbetsmiljö för den aktuella arbetsuppgiften och 

hur verktygen kan underlätta arbetet.
• Kvalitetskontroll i form av belastningsprövning, egenkontroll och 

dokumentation av arbetet.

Servicekunskap 100 poäng 
•  God Kundservice
• Kommunikation
• Konsumentlagar och kalkylering
• Ergonomi och arbetsmiljö

Elkraftteknik 100 poäng
• Utförandekrav av elarbeten, regler och föreskrifter
• Elinstallationer och dokumentation
• Elmotorer med tillhörande kopplingsutrustning

Fastighetsservice VVS 100 poäng
• Kunskaper om olika byggnaders konstruktion, byggmaterials  

egenskaper samt lagar och andra bestämmelser. Kunskaper om 
vanliga byggskador och underhålls- och reparationsåtgärder.

• Kunskaper om underhållsrutiner för fastigheter och fastighets-
utrustning samt om säkerhetsfrågor, riskhantering och lagar och 
andra bestämmelser.

• Kunskaper om inredningars, utrustningars och maskintypers 
uppbyggnad och funktion samt om reservdelshållning.

• Förmåga att planera och utföra service, underhåll och reparation 
av fastigheter och av ytor, inredning och utrustning på och i  
fastigheter.

• Förmåga att välja och använda metoder, material, verktyg och 
tekniker.

• Förmåga att tolka och använda ritningar, underhållsscheman, 
manualer och innehållsdeklarationer.

• Förmåga att utföra felsökning och vidta lämpliga åtgärder.
• Förmåga att dokumentera och utvärdera sitt arbete och resultat.

Systemuppbyggnad 100 poäng
• Termodynamik
• Energi, effektberäkning
• Dimensionering
• Driftkontroll, hälsa, säkerhet

SFI 

HUR LÄNGE PÅGÅR UTBILDNINGEN?
40 veckor 

NÄR STARTAR UTBILDNINGEN?
Utbildningen startar 19 mars 2018.  

Våra utbildningscenter
Mejerivägen 9, Liljeholmen, Stockholm

EFTER UTBILDNINGEN
Målet med utbildningen är en anställning som fastighetsskötare .

HUR ANSÖKER JAG
För att anmäla ditt intresse mejla till vagledningAFE@nacka.se eller
kontakta din karriärvägledare.

HAR DU FRÅGOR?
Mejla till vagledningAFE@nacka.se

FASTIGHETSSKÖTARE - LERNIA


