
Fastighetstekniker 

Om yrket                                                        
En fastighetstekniker ansvarar och är specialist 
för drift, skötsel och underhåll av fastighetstek-
niska system. Serviceförmåga och problemlö-
sare är viktigt egenskaper samt kompetens 
inom styr- och reglerteknik. Många av arbets-
uppgifterna kräver specialkunskaper då tek-
niska kunskaper och datakunskaper efterfrågas 
i allt större utsträckning. Arbetsuppgifterna kan 
t.ex vara övervakning av värme- och ventilat-
ionssystem, skötsel av värmeväxlare för fjärr-
värme, värmepumpar, fläktar, felsökning och 
reparationer, kontrollera bristande isolering, 
kontakt med hyresgäster.  
 
Mål 
Utbildningen ger dig de grundläggande kun-
skaperna som krävs för att jobba som fastig-
hetstekniker och följer Skolverkets rekommen-
dationer på utbildningsplan samt de kvalitets-
krav som ställs av Fastighetsbranschens Ut-
bildningsnämnd - FU. 
 
Utbildningstid 
Individuell utbildningslängd beroende på för-
kunskaper, ca ett år. 

Utbildningen 
I utbildningen ingår kurser inom Praktisk ellära, 
Elkraftsteknik, Systemuppbyggnad, Värmelära, 
Luftbehandling, Fastighets –förvaltning –
service och –automation, Mät och Styrteknik, 
Programmerbara- och Distribuerade styrsy-
stem, Entreprenörskap och företagande. Utbild-
ningen individanpassas och studielängden vari-
erar beroende på din studietakt och tidigare er-
farenhet. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår 
i utbildningen. 
 
Förkunskaper 
Lägst grundskolekompetens.  
 
Övrigt                                                          
Körkort (B) är en fördel.                                      
Alla sökande rekommenderas att kontakta ut-
bildningsanordnaren för att göra ett studiebe-
sök före ansökan skickas in. 
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Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå 



 

Kursutbud 

Innehåll 

1500 poäng 

 

Länk till utbildaren 

https://movant.se/utbildningar-komvux/vvs-och-fastighet/fastighetstekniker/ 
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Strävar du efter en komplett gymnasieexamen, 

ta kontakt med studievägledarna på VLC i Kristianstad eller din hemkommun 

Praktisk ellära     100 poäng 
Elkraftteknik     100 poäng 
Systemuppbyggnad    100 poäng 
Värmelära      100 poäng 
Fastighetsförvaltning    100 poäng 
Luftbehandling     100 poäng 
Fastighetsservice-Byggnader  100 poäng 
Fastighetservice-VVS   100 poäng
  

Fastighetsautomation 1   100 poäng     
Mät- och reglerteknik       100 poäng  
Mät- och styrteknik       100 poäng  
Programmerbara styrsystem     100 poäng      
Distribuerade styrsystem      100 poäng      
Entreprenörskap och företagande  100 poäng  
Komvuxarbete                           100 poäng 
  

Ansökan 

Bor du i Kristianstad kommun gör du din ansökan via webbansökan på vår hemsida 

www.kristianstad.se/vlc  

För information samt upprättande av studieplan kontaktar du studie- och yrkesvägledningen på 

VLC, Väglednings- och lärcentrum.  

Bor du i annan kommun vänder du dig till vuxenutbildningen i din hemkommun 

https://movant.se/utbildningar-komvux/vvs-och-fastighet/fastighetstekniker/
http://www.kristianstad.se/vlc

