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Fastighetstekniker

Utbildningsanordnare 

Utbildningsform

Montico

Dagtid

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i 
svenska grund/
svenska som 
andraspråk grund 
eller motsvarande 
kunskaper samt 
bedömas ha 
förutsättningar att 
kunna tillgodogöra 
dig utbildningen.  

Som fastighetstekniker ansvarar du för drift, 
skötsel och underhåll av fastigheters tekniska 
system, exempelvis värme och ventilation. Som 
fastighetstekniker kan du arbeta både med 
bostadsfastigheter och kommersiella 
fastigheter. Arbetsuppgifterna kan därmed 
variera beroende på var du är anställd. Ofta 
ingår både teknik, IT och service.  



Under APL är du på en arbetsplats och 
följer din handledares arbetstider. APL är 
obligatoriskt för alla elever. Skolan hjälper 
dig att hitta en APL-plats.

Utbildningens längd
Utbildningen omfattar 1300 poäng. 
Studietakten är individuell men om du 
läser heltid, 20 poäng i veckan, tar det 
cirka 70 veckor att läsa till 
fastighetstekniker.  

Passar utbildningen mig? 
För att trivas som fastighetstekniker kan 
bra förmågor vara att kunna ta egna 
initiativ och att tycka om att lösa problem 
eftersom en stor del av arbetet går ut på 
att underhåll och reparation. Vidare kan 
det vara bra om du tycker om att 
samarbeta med andra eftersom du ibland 
jobbar tillsammans med fastighetsvärdar 
och andra yrkesgrupper. 

En orienteringskurs i yrkessvenska kan 
ingå.  

Kostnader
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar 
till studiemedel genom CSN. Läs mer på 
www.csn.se gällande villkor och ansökan 
för studiemedel.

Vissa kostnader står du själv för. Det 
gäller bland annat kostnader för ditt 
studiematerial, eventuella arbetskläder, 
resor till och från skolan och resor till och 
från arbetsplatsen när du har ditt 
arbetsplatsförlagda lärande (APL).   

Fastighetstekniker

Möjliga yrkesinriktningar 
Fastighetstekniker behöver ha 
grundläggande kunskaper om energi 
och miljö samt styr- och reglerteknik 
med anledning av att moderna 
fastigheter har avancerade, 
datorstyrda, system som styr 
inomhusklimatet samtidigt som 
energiförbrukningen ska vara så låg 
som möjligt. En fastighetsteknikers jobb 
är bland annat att underhålla, justera 
och reparera dessa system. 

Fastighetstekniker kan ibland ha en 
samordnande roll och fungera som 
arbetsledare för exempelvis tekniska 
specialister. I den rollen krävs det att 
fastighetsteknikern har teknisk 
förståelse men behöver inte själv kunna 
åtgärda alla problem som uppstår.  

Inom utbildningen kommer du få 
grundläggande kunskaper inom VVS, el 
samt ekonomi och förvaltning samt 
fördjupade kunskaper inom service, 
elarbeten samt automation inom 
fastigheter.  

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår obligatorisk APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) 
motsvarande minst 15% av den totala 
utbildningstiden. 

Ansök här:
https://open24.ist-asp.com/vaxjo/vux/Vux/Start
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