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Statens fastighetsverk ska hållbart förvalta, utveckla och tillgängliggöra
unika natur- och kulturmiljöer samt lokaler med samhällsnytta. Fastigheter
som är av stort kulturhistoriskt värde och för vilka staten har ett särskilt
ansvar.

Skog och älvsträckor

Linnés Hammarby, Uppland

Kalmar slott

Riddarholmen, Stockholm

Statens fastighetsverk i korthet
Organisation
■ SFV bildades 1993
■ Myndighet under finansdepartementet
■ Styrelsemyndighet
■ Generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren, tillträdde 20 februari 2018
SFV förvaltar
■ Cirka 2 300 fastigheter med ungefär 3 000 byggnader
■ 6,4 miljoner hektar mark vilket är en sjundedel av Sveriges yta
■ Cirka 1 700 kronoholmar längs svenska kusten och i våra större sjöar
■ Svenska ambassader, residens och institut i ett 60-tal länder
Ur årsredovisningen för 2017
■ Antalet anställda var 382
■ Verksamhetens intäkter var 2,3 mdkr, varav anslag ca 190 mnkr
■ Verksamhetens kostnader var -1,5 mdkr
■ Årets överskott ca 800 mnkr
■ Investeringar i byggprojekt 1,9 mdkr
■ Årets totala inköpsvolym 2,7 mdkr

Sammanfattande tidsaxel
2015/2016
Vinter 2014/2015
GD får information
om misstankar om
oegentligheter
gällande en
medarbetare
Januari 2015 - februari 2016
Vissa interna utredningar

Hösten 2015
Visselblåsare
kontaktar intern
jurist som sätter
fart på det interna
arbetet.

November
Misstänkte
fastighetschefen
slutar efter
konfrontation i
september

2017

2018
Exempel på åtgärder SFV genomfört och planerar

April - oktober
Extern utredning
av revisionsbyrån
KPMG

24 januari
Kalla fakta sänder
”Slottsherren”

27 oktober
SFV lämnar in
en polisanmälan
om misstänkt
korruption

Oktober - november
Översyn av kontroller och
rutiner påbörjas.

9 december
Media
rapporterar om
SFV:s
uthyrning av
bostäder.

GD och
fastighetsdirektör anhålls
för grov trolöshet mot
huvudman.
Fd fastighetschef och
några personer utanför
SFV anhålls..

Mars
Regeringen utser
Birgitta Böhlin till
vikarierande GD. Hon
tillträder 18 april.

Fokus på god förvaltningskultur/statliga värdegrunden, tex
introduktionsutbildning, chefsutbildning och dilemmastamtal

Regeringen ger
Statskontoretuppdrag
att analysera SFV

Intern och extern
visselblåsarfunktion

Ändrad rutin för
riskanalys

Många handlingar begärs ut.
Synpunkter från allmänheten

Regeringen utser MarjaLeena Pilvesmaa till
vikarierande GD.
Utökad verksledning
med HR, kommunikation
och chefsjurist.

Förtydligad
arbetsordning och
delegationsordning.
September
Statskontoret
redovisar sitt
analysuppdrag
till regeringen

Styrelsen beslutar om en extern
revision av verksamheten.
1395 artiklar om korruptionsskandalen och
SFV. 97% negativa. SFV:s anseende minskar
rejält.

Insatser inom
upphandlingsområdet:
centraliserad upphandling,
utbildning, stickprov,
uppföljning och statistik

Uppförandekod för
leverantörer tas fram

Tydligare styrning
och ändrade
beslutsnivåer.
Brev till 3000
leverantörer inför
julen om gåvor

Regeringen utser Ingrid Eiken
Holmgren som generaldirektör.
Hon tillträdde 20 februari 2018.

Förundersökningar mot
fastighetsdirektör läggs
ned.

