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Hur ser din digitala resa ut för att utveckla 
kompetensen och förenkla och automatisera
era arbetsprocesser?

Är du nyfiken att få veta mer om hur andra 
påbörjat sin resa?

Webinar i digital kompetensutveckling 

och arbetssätt den 8 juni 

Kostnadsfritt 
webinar



Under webinaret kommer vi att berätta om våra erfarenheter 
och hur digitala utbildningar och system skapar 
verksamhetsnytta för alla i organisationen.

Vi kommer att dela in webinaret i två pass.

Pass 1 KL 10.00-11.30                                                                      
är fokuserat på organisationer som driver verksamheten i 
egen regi. 

Pass 2 KL 13.00-14.30                                                                          
läggs tyngden på organisationer som lagt ut lokalvården på 
entreprenad.

Några övergripande områden är:

• Hur skapas hållbara avtal med ekonomi & kvalitet för alla 
parter?

• Hur säkerställs kompetens hos arbetsledning och 
medarbetare? Är språkförståelse och pedagogik en utmaning?

• På vilket sätt sker uppföljning & kontroll av leveransens 
kvalitet?

Lokalvård i egen regi Lokalvård entreprenad

• Plan och genomförande 
av kompetensutveckling

• Strategi, mål och plan för 
att införa digitala system

• Enkla och praktiska 
metoder i kvalitets-
arbetet

• Viktigt att veta  innan  
framtagande av 
anbudsunderlag

• Genomförande  av 
upphandling

• Samarbetsform för en 
lyckad entreprenad

• System för avtal,  
genomförande och 
uppföljning.



How 2 Clean AB hjälper 
med kravställning, 
upphandling, 
genomförande och 
uppföljning av städ.
Vi erbjuder kompetens och 
utbildning, även online

How 2 Clean AB
Håkan Lundbergsgata 24 
SE 252 33 Helsingborg

info@how2clean.org

Vi har ett brett utbud av 
utbildningar riktade mot 
olika städorganisationer, 
entreprenörer etc.

Christina Holmefalk 
Städutbildningar AB  
Gribbylundsvägen 3, 187 
62 TÄBY

info@holmefalkstadutbil
dning.se

Avista hjälper service-
organisationer att 
utveckla, effektivisera och 
kvalitetssäkra sin 
verksamhet genom en 
mobil och webbaserad 
tjänst, en molnet-tjänst. 

Avista Time i Norden AB
Industrigatan 4 A
112 52 Stockholm

info@avistatime.com

Behovet av kompetensutveckling och kravet på att arbeta mer digitalt för att erhålla 
kvalitet och ekonomi i lokalvården ökar såväl inom offentliga och privata 
organisationer. För at hjälpa lokalvården på bästa möjliga sett, bjuder How 2 Clean, 
Christina Holmefalk städutbildningar och Avista Time till detta spännande webinar.

mailto:info@holmefalkstadutbildning.se

