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Kursens mål
Efter avslutad kurs skall studenten visa kunskap om:
• fastighetsmäklaryrkets innebörd samt kraven på fastighetsmäklare
• grunddragen i fastighetsförmedlingsprocessen samt dess aktörer
• grunddragen om för fastighets- och bostadsmarknaden i Sverige
• fastighetsmäklarlagen inklusive god fastighetsmäklarsed
• fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning
• mäklaruppdraget från intag till avslut
• grunddragen för hur mäklare i Norden, Europa och övriga världen arbetar
• vilka lagar som gäller vid fastighetsförmedling över vårt lands gränser
• vilken yrkesrelaterad information som är tillgänglig via offentliga register
• relevanta föreskrifter och allmänna råd från Fastighetsmäklarinspektionen
• bostadsfinansiering
• bostadsrättsföreningars ekonomi, ekonomiska planer och årsredovisningar

 
Kursens huvudsakliga innehåll:
• Finans, fastighets- och bostadsmarknaden
• Fastighetsmäklarlagen inklusive god fastighetsmäklarsed
• Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning
• Mäklaruppdraget från intag till avslut
• Förmedlings- och rådgivningsprocessen och dess aktörer
• Fastighetsförmedling i ett internationellt perspektiv
• Diskrimineringslagstiftningen
• Tillsyn och ärendehantering hos Fastighetsmäklarinspektionen
• Regelverk och tillsyn av finansiella institutioner

Behörighetskrav
Fullgjorga kursfordringar i Externredovisning 7,5 hp och Juridisk översiktskurs 15 hp eller 
motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuell salstentamen 6 hp samt individuell inlämningsuppgift 1,5 hp.

Kursens innehåll
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Introduktion till kursen och Fastighetsmäklarens roll
• Offentligrättens grunder
• Rättsfiguren fastighetsmäklare
• Aktörer i fastighetsmäklarens omvärld
• Yrkesrelaterad information via offentliga register och annat
• Kort internationell utblick

 
Ärendehandläggning hos FMI
• Handläggning av ärenden
• Orsaker till anmälningar och påföljder
• Genomgång av ”Sök beslut” på fastighetsmäklarinspektionens webbplats
• Kort om registrering som fastighetsmäklare
• Att tänka på som fastighetsmäklare

 
Diskriminering
• Diskrimineringslagstiftningen och dess tillämpning på varor, tjänster och bostäder
• Diskrimineringsförbud, ersättning, ogiltighet och rättegång m.m.

 
Fastighetsmäklarlagen inklusive god fastighetsmäklarsed
 
Ekonomi, finans-, fastighets-, och bostadsmarknaden i Sverige
• Grunddragen för finans-, fastighets- och bostadsmarknaden i Sverige
• Bostadsfinansiering
• Bostadsrättsföreningars ekonomi, ekonomiska planer och årsredovisningar

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
FIN100

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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