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SAMMANFATTNING
Denna uppsats är resultatet av mitt examensarbete på programmet för Byggteknik, inriktning 
Byggnadsutformning vid Växjö Universitet. Examensarbetet är en fallstudie av och i samarbete 
med Tekniska förvaltningen i Luleå kommun. 

Studien belyser problem som uppkommit vid arkivering av data från besiktningsprotokoll och 
egenkontroller av offentliga lokaler som förvaltningen genomför regelbundet. Dessa data 
arkiveras i dagsläget till stor del manuellt i pärmar vilket förvaltningen anser ineffektivt och nu 
vill förändra. 

Studiens syfte är att belysa dessa problem och ge förslag på en strategi för förändring. Studien 
baserar sig mestadels på förvaltningens egna upplevelser samt de lagar som Tekniska 
förvaltningen i egenskap av kommunal förvaltare är skyldig att följa. 

Studien redogör även för dataprogrammen DeDU och ESS200 vilka Tekniska förvaltningen 
använder idag samt på vilket sätt förvaltningen skulle kunna använda sig av programmet DeDU 
i syfte att digitalisera och effektivisera arkivering och hantering av data från egenkontroller och 
besiktningar. 

För att stödja slutsatser och strategi har fyra intervjuer med andra fastighetsförvaltare gjorts. Av 
dessa är två kommunala fastighets förvaltare och två andra stora fastighetsförvaltare, två av 
förvaltarna använder dataprogrammet DeDU. 

Studiens slutsats är att Tekniska förvaltningen i Luleå kommun bör se över möjligheterna att 
utöka sitt användande av dataprogrammet DeDU för arkivering och hantering av protokoll från 
egenkontroller och besiktningar.



ABSTRACT

This essay is the result of my degree project at the program Byggteknik at the University of 
Växjö. The diploma work is a case-study of and in cooperation with Tekniska förvaltningen, a 
part of the municipality of Luleå. 

This essay will describe the problems of administrating protocols from inspections of public 
spaces that Tekniska förvaltningen are dealing with. The problems are due to lack of 
computerized administration. The protocols are now simply put into files at the staff’s offices 
which they find very ineffective and in need of change. 

The aim of this essay is to describe these problems and suggest a strategy of a new, more 
effective, way to work. 

The essay is mostly based on experiences of the staff and the laws which they are obliged to 
follow. The essay will also give a description of the computer programs DeDU and ESS200 
which Tekniska förvaltningen now are using for different tasks in relation to the inspections and 
a suggestion of how they could use the program DeDU for the purpose of computerized 
administration of the protocols. 

To support the conclusions and the suggestions for changes four interviews were carried out 
with other administrators of which two are using DeDU and two are not. 

The result of the case-study is that Tekniska förvaltningen in the municipality of Luleå should 
investigate the possibilities of using the program DeDU for computerized administration of 
protocols from inspections of public spaces.
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1. INTRODUKTION
Detta inledande kapitel syftar till att ge dig som läsare en kort introduktion i Tekniska förvaltningens 
verksamhet, vad som gav upphov till uppsatsen, dess frågeställningar och syfte samt de avgränsningar som gjorts.   

1.1 Bakgrund 

1.1.1. Tekniska förvaltningen

Luleå kommun äger och förvaltar själva totalt ca 633 000 m2 lokalyta för kommunal verksamhet. 
Exempel på lokaler som förvaltas av Tekniska förvaltningen är skolor och förskolor, äldre- och 
omsorgsboenden samt fritidsanläggningar och förvaltningslokaler. Utöver detta förvaltas 
ytterligare ca 73.000 m2 inhyrda lokaler.

En stor del av dessa lokaler är bostäder eller arbetsplatser för kommunens medborgare vilket 
ställer krav på god boende- och arbetsmiljö, säkerhet och i många fall även handikapp-
anpassning. 

Tekniska förvaltningen genomför ständigt olika slags besiktningar i form av kontroller och 
dokumentationer av sina fastigheter för att säkerställa god boende- och arbetsmiljö. 
Brandskyddsdokumentation, radonmätning, PCB-mätning och genomgång av hissar är bara 
några av dem. Arbetet fungerar bra så till vida att besiktningarna genomförs och att upptäckta 
fel åtgärdas men vid fortsatt hantering och lagring av insamlad data uppstår brister som 
förvaltningen nu vill råda bot på.

1.1.2. Min undersökning

När jag tog kontakt med Tekniska förvaltningen i syfte att få ett uppslag till mitt examensarbete 
gav de genast förslag på att jag skulle titta på lagring och hantering av data från egenkontroller 
och besiktningar. 

Anledningen till detta är att det på förvaltningen i dagsläget pågår diskussioner i frågan. Från 
förvaltningens sida tror man att det bara är en tidsfråga innan fler och strängare krav på 
förvaltare kommer att ställas vad gäller besiktningar, egenkontroller och varudeklarationer. Detta 
är en trend som kan skönjas i samhället i allmänhet i samband med rådande miljödebatt. 
Dessutom upplever medarbetare på förvaltningen problem med hantering och lagring av 
insamlad data från de besiktningar som görs idag. En önskan om att samla all information av 
denna typ på ett och samma ställe har blivit allt mer påtaglig. 

Min undersökning baserar sig på ovan nämnda anledningar. Jag har i uppsatsen undersökt 
Tekniska förvaltningens nuvarande arbetssätt vad gäller lagring och hantering av data från 
egenkontroller och besiktningar samt tagit reda på hur man skall arbeta för att förändra detta 
mot ett önskat läge. För att understödja undersökningen har jag även intervjuat andra parter i 
branschen i syfte att ta reda på hur de arbetar och vilka upplevelser av arbetssättet och/eller 
dataprogrammet de har. 
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1.2. Problembeskrivning

På det sätt som Tekniska förvaltningen i Luleå kommun arbetar idag upplevs en rad brister i 
hanteringen av insamlad data från egenkontroller och besikningar av fastigheter och 
anläggningar. 

Data från olika besiktningar samlas in och lagras inom förvaltningen men blir svår att 
plocka fram på grund av att den arkiveras i olika pärmar, register och databaser. Många gånger är 
det endast en person som, i bästa fall, vet exakt var man finner en specifik uppgift. Problem 
uppkommer ständigt när någon måste få tag på en uppgift och han eller hon som vet hur man 
kommer åt denna är upptagen på annat håll, är på semester eller kanske inte ens arbetar kvar på 
förvaltningen1. 

Att informationen är utspridd rent fysiskt innebär också problem när flertalet uppgifter om en 
och samma fastighet skall vägas samman. Detta är nödvändigt till exempel när Tekniska 
förvaltningen skall äska pengar hos kommunen för åtgärder av funna brister eller sammanställa 
en varudeklaration av en fastighet2. 

1.3. Syfte

Min ambition med denna uppsats är att konkretisera de problem som Tekniska förvaltningen i 
Luleå kommun upplever med lagring av insamlade data från genomförda kontroller och 
dokumentationer samt att utifrån identifierade problem ge förslag till hur förvaltningen skulle 
kunna lösa problemen och möjliggöra en effektivare hantering av insamlad data. 

1.4. Utgångspunkter och frågeställning

Utgångspunkterna som ligger till grund för denna uppsats är dels egna upplevelser från 
medarbetare på Tekniska förvaltningen, dels de lagar, regler och policys som de i egenskap av 
kommunal förvaltare är skyldiga att följa.

Uppsatsens frågeställningar är:

§ Vilka lagar, regler och policys måste Tekniska förvaltningen i egenskap av kommunal 
fastighetsägare förhålla sig till? 

§ Vilka brister i systemet för hantering och lagring av data från egenkontroller och besiktningar 
finns idag?

§ Hur vill man på Tekniska förvaltningen ha det i framtiden vad gäller hantering av insamlad 
data från egenkontroller och besiktningar?

§ Vilka krav bör man ställa på ett nytt, bättre fungerande, system för hantering och lagring av 
insamlad data?

§ Vore det en god idé att använda sig av dataprogrammet DeDU för detta ändamål?

1 Åberg och Engström, Tekniska förvaltningen Luleå Kommun (09-02-11)
2 Ibid.
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1.5. Avgränsning

Uppsatsen behandlar enbart Tekniska förvaltningen i Luleå Kommun varvid skillnader i 
exempelvis arbetssätt och policys jämfört med andra (kommunala) fastighetsägare kan uppträda.  

Strategiavsnittet avgränsas till att redogöra för krav som ställs på ett nytt system, i det här 
fallet ett dataprogram som skall kunna lagra, hantera och sortera insamlad data. Hur detta skall 
programmeras och fungera tekniskt sett utesluts därmed. 

Uppsatsen kommer inte att redogöra för exakta siffror över vad som anses som godkända eller 
icke godkända värden inom respektive besiktningsområde. Detta är krav som inte fyller någon 
funktion för att uppnå syftet med arbetet och som dessutom förändras över tid vilket således 
enbart skulle skapa förvirring. Däremot kommer enstaka värden att användas i kommande 
exempel (bilaga 4, 5 och 6).

Uppsatsen behandlar i huvudsak kontroller och dokumentationer av de fastigheter och 
anläggningar som Tekniska förvaltningen förvaltar idag och berör därmed inte nybyggnation. 
Att även värden från framtida fastigheter och anläggningar skall kunna dokumenteras och lagras 
i systemet anses dock självklart då även dessa måste uppfylla gällande bestämmelser.

I kapitel 7 återfinns intervjuer med andra förvaltare. Dessa och de dataprogram de använder 
har inte beskrivits i detalj vilket är en avgränsning som gjorts eftersom det skulle ha tagit för 
mycket tid i anspråk och inte hade haft någon större betydelse för uppsatsens relevans. 
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2. METOD 
Detta avsnitt skall ge en förklaring till hur arbetet med denna undersökning genomförts samt hur uppsatsen 
strukturerats. Här kan du som läsare hitta information om vilket vetenskapsteoretiskt synsätt och vilka 
undersökningsmetoder jag valt att använda mig av. Avsnittet innehåller också en kort metodkritik där jag 
argumenterar för mitt val av metod och de urval som gjorts. 

2.1. Forskningsstrategi och undersökningsdesign

En kvalitativ forskningsstrategi, vilken jag valt att arbeta utifrån i denna undersökning, är en 
forskningsstrategi som lägger vikt vid ord och inte vid kvantifiering under insamling och analys 
av data3. Anledningen till att jag valt en kvalitativ strategi beror på att den information jag vill åt 
berör ett fall. Jag skall ta reda på hur man arbetar med dokumentation och kontroll av fastigheter 
på Tekniska förvaltningen i Luleå kommun, inte inom fastighetsförvaltning i allmänhet. Detta är 
också anledningen till att jag valt fallstudie som undersökningsdesign. 

I kapitel 7 finns referat från fyra intervjuer med andra aktörer i branschen. Denna del av 
rapporten är också kvalitativ så till vida att de intervjuade själva fått uttrycka sin mening utan att 
vara styrda av förutbestämda alternativ (jfr. enkät).  

2.2. Undersökningsmetod

För att ta reda på vilka lagar, regler och policys som Tekniska förvaltningen är skyldiga att följa 
har jag genomfört litteraturstudier främst i form av U.F.O.S sammanfattande skrift 
Säkerhetsbesiktningar i offentliga fastigheter men även via Regeringskansliets rättsdatabaser på 
Internet. 

Vad gäller uppgifter om hur man arbetar med egenkontroller och besiktningar av fastigheter på 
Tekniska förvaltningen i Luleå kommun har jag använt mig av vad som närmast kan liknas vid 
semistrukturerade intervjuer. 

En semistrukturerad intervju skiljer sig från en strukturerad intervju då frågornas inbördes 
ordningsföljd i en semistrukturerad intervju kan ändras beroende på intervjusituationen. 
Frågorna i en semistrukturerad intervju är i regel också mer allmänt formulerade än i en 
strukturerad intervju eftersom denna intervjuform skapar möjlighet för den som intervjuar att 
ställa följdfrågor till det som uppfattas vara viktiga eller intressanta svar. Intervjuformen blir 
därmed också kvalitativ4.  

De intervjuer jag gjort med medarbetarna på Tekniska förvaltningen skiljer sig från intervjuer i 
traditionell bemärkelse. Jag har istället för att sitta ned med intervjupersonerna vid ett enda 
tillfälle istället allt eftersom funderingar uppstått under arbetets gång, frågat dem om sådant jag 
behövt veta. Frågorna har ställts på de regelbundna möten vi haft under den period jag arbetat 
med uppsatsen samt via e-post och telefon. Detta har varit möjligt tack vare att dessa personer 
varit mina handledare i denna uppsats.  

Intervjuerna med andra aktörer i branschen har skett via telefon. Även dessa är 
semistrukturerade men följer i huvudsak de intervjuguider som återfinns i bilaga 7 och 9.

3 Bryman, 2002, s. 35.
4 Ibid. s. 127.
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2.3. Urval

Urvalet av litteratur har gjorts i samråd med handledare. Tekniska förvaltningen i Luleå har vad 
gäller lagar, regler och policys som de själva måste rätta sig efter samt information om 
kommunens organisation hänvisat till Internet där detta material finns samlat. 

När det kommer till intervjuerna är urvalet riktat så till vida att jag valt att ställa de frågor jag 
behövt få svar på efter hand som arbetet förlöpt till de personer som ansetts bäst lämpade att 
svara inom respektive område. Då detta är en fallstudie som berör arbetsgången med kontroller 
och dokumentationer på Tekniska förvaltningen i Luleå kommun har mina handledare Thomas 
Åberg och Mikael Engström tillsammans med Bengt Ranneberg och Ulf Wikström som själva 
arbetar med frågorna kunnat svara på det allra mesta. 

Intervjuerna som är grunden till kommande jämförelser har gjorts med personer som jag 
kommit i kontakt med via personer som hjälpt mig i andra delar av uppsatsen. De aktörer som 
använder programmet DeDU har jag kommit i kontakt med genom Rickard Angerhäll på WSP 
Systems. 

2.4. Metodkritik

I denna uppsats har Tekniska förvaltningen själva fått uttala sig om sitt arbete och dess brister. 
Vid ett ifrågasättande av de metoder jag använt i denna uppsats kan jag själv förstå om någon 
anser det olämpligt att enbart förlita sig till detta då förvaltningen i egenskap av studieobjekt 
skulle kunna ge en något vinklad bild av verkligheten.

Detta vill jag till mitt försvar förklara som avhängigt den fallstudie jag genomför. För att ta 
reda på hur arbetet med hantering och lagring av insamlade data på Tekniska förvaltningen i 
Luleå Kommun fungerar idag och dessutom kunna komma fram till vad det är som eftersträvas 
behövde jag få reda på deras åsikter och ingen annans. Det är deras problem som skall lösas, inte 
någon annans. Därmed tror jag också att de försökt ge en så sanningsenlig bild som möjligt, de 
har ingenting att vinna på att inte göra det.

2.5. Källkritik

Denna uppsats baseras till viss del på elektroniska källor (Internet). Att bygga sin studie på 
elektroniska källor innebär alltid en risk då Internet är ett fritt media där vad som helst kan 
publiceras. Jag har dock försökt hålla mig till källor med hög tillförlitlighet. Regeringskansliets 
rättsdatabas litar jag fullt ut på liksom Luleå kommuns och DeDUs respektive hemsidor. 

Vad gäller lagtexterna har jag valt att ge en kort sammanfattning av deras innehåll. Att jag 
inte delgivit läsaren paragraf efter paragraf beror på att denna studie inte handlar om svårigheter 
att följa lagar utan om att hantera och arkivera data. 

U.F.O.S. skrift Säkerhetsbesiktningar i offentliga fastigheter som utgör de tyngst vägande 
delarna i bakgrundskapitlet är en publikation som varmt kan rekommenderas förvaltare och 
övriga intressenter då den på ett enkelt sätt skapar förståelse för de lagar som förvaltare är 
skyldiga att förhålla sig till. 

Övriga tryckta källor har jag främst använt för att styrka de strategier jag angett. 
Strategierna baseras i övrigt på mina erfarenheter, inte minst från programmet för Coaching och 
Sport Management på Växjö Universitet vid vilket jag tidigare studerat. 

Till metodkapitlet har jag använt mig av Alan Brymans bok Samhällvetenskapliga metoder eftersom 
det är en källa jag blivit rekommenderad och använt i tidigare studier. 
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2.6. Rapportens struktur

Normalt sett brukar ett examensarbete följa en struktur där teori, resultat och analys utgör de 
tyngst vägande delarna. Min rapport har jag istället valt att lägga upp efter en modell där man 
arbetar från nuvarande läge (kap 4) mot ett önskat läge, så kallt börläge (kap 5). Modellen togs 
fram av Jan Borgbrant på 1990-talet och användes då framförallt som en analysmodell för 
affärsutveckling5. 

I nuläget identifieras styrkor och svagheter med det valda undersökningsobjektet medan 
börläget (önskat läge) går ut på att definiera hur man skulle vilja att det ser ut i framtiden. 
Däremellan arbetar man med att ta fram en strategi (kap 6) för att utföra den förändring som 
anses nödvändig för att ta sig från upplevda brister i nuläget till det önskade läget6. 

Till uppsatsen hör även ett kapitel som redogör för intervjuer med andra aktörer i branschen i 
syfte att göra jämförelser och understödja uppsatsen, framför allt när det kommer till val av 
framtida arbetssätt (strategi).

Anledningen till att jag valt detta tillvägagångssätt motiveras av att jag tycker att det passar det 
fall jag valt att undersöka. En lägesförändring vad gäller arkivering av data är just vad Tekniska 
förvaltningen behöver och strategin för denna är min uppgift att identifiera och beskriva. 

5 Borgbrandt, 1990, s. 72-99.
6 Ibid.
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3. BAKGRUND
Detta kapitel syftar till att förmedla information som läsaren kan anses behöva vara införstådd i vid fortsatt 
läsning. Luleå kommuns styre och Tekniska förvaltningens position i organisationen ger en inledande förklaring 
till de lagar, regler och policys som förvaltningen är skyldiga att följa vilket har betydelse för dess arbete med 
besiktning och granskning av fastigheter och lokaler. Detta är tillsammans med medarbetare på Tekniska 
förvaltningens egna upplevelser utgångspunkterna i denna uppsats. I slutet av kapitlet ges även en beskrivning av 
dataprogrammen DeDU och ESS200 vilka jag kommer att återkomma till senare i uppsatsen.

3.1. Luleå Kommun – styre

Luleå kommuns koncernorganisation består av nämnder, förvaltningar och bolag. Dess högsta 
beslutande församling är Kommunfullmäktige. Under kommunfullmäktige står Kommunstyrelsen vars 
stödjande förvaltning är Kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsen styr bland annat 
över kommunens elva nämnder. Tekniska nämnden är en av dessa elva och fungerar som styrande 
organisation för Tekniska förvaltningen vilken är en av kommunens elva förvaltningar som ska 
verkställa det som bestäms (se bilaga 1)7. 

3.1.1. Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar i kommunens viktigaste frågor - budgeten, avgifter, nya bostads-
områden med mera. Fullmäktige utser även ledamöter till kommunstyrelsen samt vilka 
ledamöter som ska sitta i kommunens övriga styrelser och nämnder. Partiernas representation 
utgörs av valresultatet8.

3.1.2. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens "regering". I kommunstyrelsen ingår 15 ordinarie 
ledamöter och lika många ersättare. Karl Petersen (s) är styrelsens ordförande medan Yvonne 
Stålnacke (s) är vice ordförande9.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för 
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsens övergripande uppgifter är att 
leda och samordna förvaltningen av kommunens ansvarsområden samt att ha uppsikt över 
nämnders och bolags verksamheter.

I ledningsfunktion ingår att leda och samordna bland annat:
§ utveckling av kommunal demokrati och medborgarinflytande
§ personalpolitik
§ informationsverksamhet, utveckling av informationssystem och IT
§ fysisk planering, energiplanering och energihushållning*
§ mark- och bostadspolitik, trafikpolitik och trafikförsörjning*
§ övergripande miljö- och folkhälsoarbete**

7 Luleå kommun – Organisation (09-02-14)
8 Luleå kommun – Kommunfullmäktige (09-02-14)
9 Luleå kommun – Kommunstyrelsen (09-02-14)
* Områden markerade med * berör Tekniska förvaltningens verksamhetsområde.
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Kommunstyrelsen förbereder och yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige ska 
behandla. Styrelsen verkställer också fullmäktiges beslut och fullgör andra uppdrag som 
fullmäktige lämnat över till styrelsen10.

3.1.3. Tekniska nämnden

”Tekniska nämnden fullgör de uppgifter avseende kommunens vatten och avloppsförsörjning, 
väghållning, parker, natur och grönområden, kommunens skogsinnehav, renhållningsväsen samt 
byggnader, som ej förvaltas av annan nämnd eller styrelse”. Nämnden fullgör även de uppgifter 
avseende det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder som ej 
förvaltas av annan nämnd eller väghållare11.

Tekniska nämnden ska skapa förutsättningar som möjliggör för Tekniska förvaltningen 
att uppfylla kommunmedborgarnas viktigaste behov och förväntningar inom dess 
verksamhetsområde. All verksamhet ska sträva mot en ekonomisk och ekologisk hållbar framtid. 
Vidare ska Tekniska nämnden med beaktande av kundbehov och tillgängliga ekonomiska ramar, 
utforma konkreta mål och handlingsplaner, följa upp beslut och granska kvalitén på vidtagna 
åtgärder, utgöra remissinstans inom eget verksamhetsområde samt bereda medborgarförslag12. 

3.1.4. Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen i Luleå kommun har ca 470 medarbetare och omsätter ca 1 miljard 
kronor per år inom områdena avfall, park och natur, gata och trafik, projektutveckling, 
fastigheter samt vatten och avlopp. Fastighetsavdelningen är uppdelad i förvaltnings- och 
utbildningslokaler samt omsorg-, kultur- och fritidslokaler13. 

Bild 3.1.4. Organisationsschema Tekniska förvaltningen14

10 Luleå kommun – Kommunstyrelsens uppdrag (09-02-14)
11 Luleå kommun – Strategisk plan och budget (09-02-14)
12 Ibid.
13 Luleå kommun – Tekniska förvaltningen, verksamhet (09-02-16)
14 Luleå kommun – Tekniska förvaltningen, organisation (09-02-15)
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Tekniska förvaltningen ansvarar för ett stort anläggningskapital enligt nedan15: 

3.2. Fastighetsägarens ansvarsområde

Följande avsnitt behandlar delar av de lagar, regler och policys som Tekniska förvaltningen i egenskap av 
Kommunal förvaltare är skyldiga att följa. Detta avsnitt syftar enbart till att ge en övergripande bild över 
fastighetsägarens ansvarsområde vad gäller säkerhet för människa och miljö, ett område som anses vara oerhört 
komplext.

För att minimera risker i bostäder och lokaler har regering och riksdag fattat beslut om regler 
som innebär att ansvaret för arbetsmiljö, säkerhet och skydd av medborgarnas miljö och 
naturresurser till stora delar vilar på fastighetsägarna16. 

Säkerhetsfrågor är det område inom fastighetsförvaltningen som lagstiftningen lagt störst 
vikt vid. Förvaltningen måste bedrivas så att risker för miljön och dem som vistas i lokalerna 
minimeras. De områden som ansetts särskilt viktiga ur säkerhetssynpunkt är tekniska egenskaper 
i byggnadsverk, fysisk arbetsmiljö samt vilka effekter detta får på den omgivande miljön17.

Syftet med säkerhetsarbetet är att i alla lägen säkra miljön för de människor som vistas i och 
kring byggnaderna, men också för dem som arbetar med fastighetsunderhåll. Byggnaderna är 
inte bara arbetsplats för hyresgästen utan också arbetsplats för drift- och underhållspersonal18.  

Inom dessa områden är fastighetsägaren skyldig att genomföra egenkontroll och regelbundna 
besiktningar. Fastighetsägaren måste dessutom redovisa utfallen av besiktningar i protokoll till 
respektive tillsynsmyndighet för flera av dessa områden. Säkerhetsbesiktningar i offentlig 
fastighetsförvaltning är ett komplicerat område att beskriva då besiktningarna styrs av många 
lagar som delvis överlappar varandra. Dessutom förändras regelverket kontinuerligt19. 
Lagstiftningen för byggnader kan grovt delas in i tre delar:
§ Plan- och bygglagen (PBL) som rör de tekniska delarna i en byggnad.
§ Arbetsmiljölagen som ställer krav på arbetsplatsen och bostadens inre miljö.
§ Miljöbalken som syftar till att skydda den yttre miljön och bidra till att minska 

resursutnyttjandet av naturens tillgångar20.

15 Luleå kommun – Teknisk nämnd, verksamhetsberättelse 2008 (09-02-16)
16 U.F.O.S s. 3.
17 Ibid.
18 Ibid. s. 5.
19 Ibid. s. 1.
20 U.F.O.S. s.3.

• ca 650 km dricksvattenledningar 
• ca 590 km spillvattenledningar 
• ca 310 km dagvattenledningar 
• 1 avfallsanläggning med 

deponi/sortering/mellanlagring 
• 4 bemannade återvinningscentraler 
• 5 900 ha skog 
• 380 ha parker, grönytor 
• 750 ha naturmark 
• 450 parkbänkar 
• 62 lekplatser 
• 40 boll- och isplaner 
• 874 m kajer 
• 2 ha plantskola 

• ca 633 000 m2 egna lokaler 
• ca 73 000 m2 inhyrda lokaler 
• 400 km gator och vägar 
• 200 km enskilda vägar 
• 120 km gång- och cykelbanor 
• 14 km järnvägsspår 
• 103 st. broar/tunnlar 
• offentlig belysning, ca 18 000 punkter 

(gator, gång och cykelbanor, parker etc.). 
• Trafiksignaler på 30 platser 
• 96 st. biljettmaskiner/parkeringsautomater 
• 10 st. vattenverk inkl. Gäddviksverket (90 

% av kapaciteten) 
• 11 st. avloppsverk inkl. Uddeboverket (90 

% av kapaciteten) 
• 110 pumpstationer 
• 3 dricksvattenreservoarer
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Lagstiftningen för byggande och fastighetsförvaltning kan även delas in i områdena:
§ Bygg- och förvaltningsområdet vilket styrs av Plan- och bygglagen (PBL) och Lagen om 

tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL) m.fl.
§ Miljöområdet som styrs av Miljöbalken med inriktning på den yttre miljön.
§ Arbetsmiljöområdet där Arbetsmiljölagen är styrande21.

Utifrån dessa identifieras tre huvudsakliga arbetsområden som fastighetsägaren särskilt måste 
arbeta med:
§ God arbetsmiljö
§ Säkra byggnadsverk
§ Skydd av miljö och hushållning med resurser22

Nedan följer en utförligare beskrivning av dessa arbetsområden samt kortare sammanfattningar 
av fler lagar som berör fastighetsägarens ansvarsområde, här fokuserat på kommunala 
fastighetsägare. 

3.2.1. God arbetsmiljö

Begreppet god arbetsmiljö innebär att miljön anpassas till människans förutsättningar i både 
fysiskt och psykiskt avseende. Miljön ska vara sund, säker och trygg. Dessutom ska arbetsmiljön 
också kunna påverkas av arbetstagaren genom förändringar i arbetssituationen och i olika 
arbetsmoment23. 

Det styrdokument som anger kraven för god arbetsmiljö är Arbetsmiljölagen (SFS 
1977:1160)24. Lagen anger bland annat att ”arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan 
utföras i en sund och säker arbetsmiljö”25 samt att de arbetshygieniska förhållandena när det 
gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande skall vara tillfredsställande”26. 

Till Arbetsmiljölagen hör ett antal föreskrifter. En av dessa föreskrifter är Arbetsplatsens 
utformning (AFS 2000:42) vilken beskriver kraven på belysning, ventilation, luftkvalitet, larm 
och utrymning redan vid projektering av byggnader och anläggningar27. 

3.2.2. Säkra byggnader

Säkra byggnader fokuserar på tekniska egenskaper, åtgärder eller andra faktorer som påverkar 
användningen av lokalerna. Begreppet innefattar även ändring eller rivning av byggnaderna. 
Säkerhet kan i allmänna ordalag också uttryckas som ”resultatet av vidtagna åtgärder eller andra 
faktorer som minskar sannolikheten för att olyckor eller andra oönskade händelser ska 
inträffa”28.

Lagen om tekniska egenskapskrav (BVL), SFS 1994:847, är det styrdokument som till större 
delen anger kraven på säkra byggnader med innemiljö. Lagen anger både egenskapskrav på 
byggnader och anläggningar samt de byggprodukter som byggs in. Dessutom innehåller lagen 
bestämmelser om funktionskontroll av ventilationsanläggningar med mera29.

21 Ibid. s.6.
22 Ibid.
23 Ibid. s.7.
24 Ibid.
25 SFS 1977:1160 2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet § 2
26 SFS 1977:1160 2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet § 3
27 U.F.O.S. s.8.
28 U.F.O.S. s.8.
29 Ibid.
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Någon tydlig avgränsning för BVL mot Arbetsmiljölagen och Miljöbalken finns inte. Samtliga 
innehåller krav på tillgänglighet och hushållning med vatten och avfall men behandlar samma 
problem ur olika synvinklar30.

Utöver BVL finns föreskrifter och regler som ges ut av olika myndigheter (exempelvis Statens 
Räddningsverk och Boverket) vilka reglerar kraven på säkerhet och förebyggande 
säkerhetsarbete ytterligare. I dessa återfinns exempelvis krav på att kall- och 
varmvatteninstallationer konstrueras och kontrolleras så att legionellabakterier och andra 
mikroorganismer inte kan föröka sig så att ohälsa uppstår (BBR avsnitten 6:61 och 8:42)31.

3.2.3. Skydd av miljö och hushållning med resurser

Att enbart betrakta byggnaden som ett tekniskt system räcker inte. I verkligheten är det flera 
komplexa system där tekniken, människan och organisationen samverkar och är beroende av 
varandra. Miljön påverkas exempelvis både av hur lokalerna utformas och hur de används. En 
bra utformning kan både påverka flexibilitet i användning och minimera behovet av 
ombyggnader i samband med att hyresgästens verksamhet ändras. Miljön påverkas också av de 
byggnadsmaterial och de resurser som förbrukas för att uppföra byggnaden. På lång sikt 
påverkas miljön och hushållningen med resurser även av uppvärmning, underhåll och annan 
drift av byggnaden. Sammantaget utgör byggnader och drift av dessa en av de enskilt största 
miljöpåverkande faktorerna när det gäller påverkan av miljö och hushållning av resurser32.

Miljöbalken (SFS 1998:808) är det styrdokument som närmast anger kraven för skydd av miljö 
och hushållning med resurser. Balken innehåller bestämmelser som särskilt riktar sig till 
fastighetsägare. Där anges exempelvis att bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska brukas 
så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Dessutom ska den som bedriver 
verksamhet även kontrollera och bedöma de risker som verksamheten kan medföra ifråga om 
olägenhet för hälsa och miljö. Detta medför ett utvidgat ansvar för fastighetsägaren som i 
samarbete med hyresgästen måste arbeta med de frågor som kan påverka miljön i fråga om luft, 
vatten, energiförbrukning, avfall etc.33. 

3.2.4. Kommunallag (SFS 1991:900)

Kommunens verksamhet styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser vilka anger 
förutsättningarna för den kommunala befogenheten. 

Lagen anger bland annat att kommunen själv får ha hand om sådana angelägenheter som 
är av allmänt intresse och som har anknytning till kommunen eller deras medlemmar och som 
inte ska handhas av annan, exempelvis stat eller landsting. 

Bestämmelserna i andra lagar kan utvidga den kommunala kompetensen och 
befogenheten och ge möjlighet att frångå de grundläggande principerna i kommunallagen34.

3.2.5. Reglemente för Tekniska nämnden Luleå Kommun

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller för Tekniska nämnden bestämmelser i detta 
reglemente35.

30 U.F.O.S. s.8.
31 U.F.O.S. s. 8.
32 Ibid. s.10.
33 Ibid. s.11.
34 SFS 1991:900
35 Luleå kommun – Reglemente Teknisk nämnd (09-02-14)
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3.2.6. Förvaltningslag (SFS 1986:223)

Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om förvaltningsmyndigheternas handläggning av 
ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. Lagen anger rättigheter och 
skyldigheter för myndigheter och enskilda samt innehåller regler om överklagande.

Om någon annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från 
förvaltningslagen så gäller de bestämmelserna.36. 

3.2.7. Lag om energideklaration för byggnader (SFS 2006:985)

Lagen om energideklaration för byggnader syftar till att främja en effektiv energianvändning och 
en god inomhusmiljö i byggnader37. Lagen anger bland annat att den ”som för egen räkning 
uppför eller låter uppföra en byggnad skall se till att det finns en energideklaration för
byggnaden”38 samt att den som äger en byggnad skall se till att det alltid finns en 
energideklaration för byggnaden som inte är äldre än tio år39.

3.2.8. Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Lagen om skydd mot olyckor gäller främst brandskydd men även förebyggande av andra 
tänkbara olyckor40. Lagen ersätter den tidigare Räddningstjänstlagen. Lagens införande innebär 
att räddningstjänsten numer är skyldig att granska respektive fastighetsägares 
brandskyddsdokumentation medan de tidigare var skyldiga att själva genomföra denna 
dokumentation41. Skyldighet att upprätta brandskyddsdokumentation gäller inte alla fastigheter 
men samtliga kommunens fastigheter som omfattas i denna uppsats. 

3.3. DeDU 

DeDU är ett dataprogram som utvecklats av WSP Systems i Umeå. WSP är ett globalt företag 
som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom områdena samhällsbyggnad, hus, industri och 
miljö. WSP är med ca 10 000 medarbetare ett av de största konsultföretagen i Europa och bland 
de största i världen. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i England och Sverige, men också i 
övriga Europa, USA, Afrika och Asien. I Sverige har WSP ungefär 2 000 medarbetare och 
bedriver verksamhet inom bl.a. WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP 
Samhällsbyggnad och WSP Systems42.

36 SFS 1986:223
37 SFS 2006:985
38 SFS 2006:985 §4
39 SFS 2006:985 §5
40 SFS 2003:778
41 Ibid.
42 DeDU (09-03-12)
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Programmet DeDU marknadsförs av WSP Systems själva som marknadens mest 
användarvänliga program för:

§ planering av förebyggande underhåll, tillsyn och skötsel
§ ärendehantering och felanmälan
§ energi och miljö
§ myndighetsbesiktning
§ hantering av nyckellån
§ dokumentarkiv
§ automatiskt fördelade arbetsordrar inklusive mobillösning för arbetsordrar43

Samtliga medarbetare inom Luleå kommun har tillgång till programmet. Tekniska förvaltningen 
använder i dagsläget DeDU för att samla olika slags information om egna fastigheter och 
anläggningar. Inom områdena ventilation, hissar, portar och tryckkärl har man även börjat 
använda programmet för besiktningar som utförs på entreprenad av konsulter44.

3.3.1. DeDU Besiktningar 

I DeDUs modul för besiktningar kan företag och organisationer hantera alla sorters besiktningar 
såsom OVK (obligatorisk ventilationskontroll), hissar, elrevision, lekplatsbesiktningar med mera. 
Allt byggs upp med fritext, egen rubriksättning och status. 

Entreprenörer och konsulter kan själva via Internetapplikationen DeDU Web kvittera 
sina besiktningar. De kan också bifoga filer i form av foton, protokoll, ritningar etc. samt skriva 
ut färdiga protokoll för att skicka vidare till berörda myndigheter. Informationen lagras direkt i 
DeDU vilket möjliggör enkel uppföljning. På detta sätt har företaget eller kommunen tillgång till 
tidigare lagrad information vilket underlättar vid exempelvis byte av entreprenör45.

Exempel på besiktningsprotokoll återfinns i bilaga 3, ytterligare information återfinns i 
bifogad broschyr (gäller tryckt version, i annat fall hänvisas till PDF i källförteckningen).

43 Ibid. 
44 Ranneberg (09-03-11)
45 DeDU broschyr PDF (09-03-12)
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3.3.2. DeDU Planeringsverktyg 

I DeDU finns även ett planeringsverktyg som kan användas av företag och organisationer för att 
planera exempelvis besiktningar, egenkontroller och underhåll. Här kan företaget eller 
organisationen själva ange när respektive besiktning skall ske. Allt eftersom besiktningarna 
utförs och resultat inkommer uppdateras kalendern med information och planering av eventuell 
åtgärd.

Bild 3.3.2. Exempel från planeringsverktyget i DeDU46

Mer information om programmet DeDU finns på WSP:s hemsida; 
http://www.wspgroup.se/sv/WSP-Sverige/

3.4. ESS200

ESS200 är ett dataprogram som är utvecklat av programvarubolaget Vitec. Idag använder 
Tekniska förvaltningen ESS200 för att hantera data som rör fastighetsenergi (el, fjärrvärme, 
fjärrvärmeflöden och vatten). Varje månad läser fastighetsskötare och maskinister av mätare i 
respektive fastighet. Uppmätta värden för de sedan in i programmets Internetbaserade version 
Web-ESS. Medarbetare på Tekniska förvaltningen får då direkt tillgång till uppgifterna med vilka 
de bland annat kan jämföra elförbrukning i olika typer av fastigheter, se hur energiförbrukningen 
förändras över året och från år till år samt titta på energikostnader och göra prognoser för 
framtiden. Exempel på data ur programmet återfinns i bilaga 6.

För att kunna hantera respektive fastighet läggs information om dess totala area, antal 
våningar, typ av energiförsörjning och liknande upp för varje ny fastighet som Tekniska 
förvaltningen förvaltar in i programmet. Dessutom inhämtas klimatdata från SMHI:s station på 
Kallax (Luleå flygplats) dagligen. Denna data räknas om till antalet graddagar/månad eller år. En 
graddag är ett mått på energibehovet. Det beräknas utifrån en fastställd utomhustemperatur på 

46 Sammanställning – Besiktningar i DeDU

http://www.wspgroup.se/sv/WSP-Sverige/
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17°C. Har det varit 11°C i snitt ett dygn blir det sex graddagar (17-11=6). Detta är viktigt 
eftersom temperaturen har en direkt koppling till energiförbrukningen. 

Utöver detta kan förvaltningen ange speciell information om en fastighet, till exempel om 
där pågår en ombyggnation vilket medför extra energiåtgång för byggarbetarnas utrustning. 
Detta görs för att kunna spåra och förklara avvikande data47.

Luleå kommun har satt som mål att minska energiförbrukningen i kommunala fastigheter med 
20% till år 2020. Detta görs i enlighet med EU:s miljömål men kommunen ser också ett eget 
vinstintresse i att spara energi48.

I dagsläget går det inte att länka information mellan dataprogrammen ESS200 och DeDU49. 

47 Wikström (09-03-19)
48 Ibid. 
49 Ibid.
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4. NULÄGE
Detta avsnitt syftar till att beskriva hur Tekniska förvaltningens arbete med besiktning och egenkontroll av 
fastigheter fungerar idag. Stor vikt läggs vid förvaltningens arbete med hantering och lagring av data från dessa 
vilket leder fram till en utförligare problembeskrivning.

4.1. Kvalitetssäkring

I dagsläget arbetar Tekniska förvaltningen med kvalitetssäkring av samtliga fastigheter inom en 
rad olika besiktningsområden. Förvaltningen genomför själva en del av de besiktningar, 
egenkontroller och dokumentationer av fastigheter och anläggningar som är grunden till 
kvalitetssäkringen. De besiktningar som förvaltningen inte själva utför hyrs in på entreprenad. 
Konsulter från bland annat Räddningstjänsten och teknikkonsulten ÅF bidrar idag med en stor 
del av informationen som samlas in. En tabell med information kring de kontroller som 
genomförs återfinns i bilaga 250. 

De flesta besiktningarna skall genomföras enligt lag, utöver dessa gör Tekniska förvaltningen 
även ett par andra besiktningar enligt rekommendationer från Luleå kommun eller som ett led i 
att minska sina egna kostnader51. Från förvaltningens sida ser man en möjlighet att spara pengar 
genom att kontrollera exempelvis elförbrukningen i respektive fastighet.

Beroende på vilka lagar och rekommendationer som finns för respektive besiktningsområde 
anges resultaten från besiktningar och egenkontroller i olika format. Det kan vara siffror, klasser, 
godkänd/icke godkänd och så vidare. 

4.2. Lagring av data

Information från besiktningar och kvalitetskontroller av fastigheter och anläggningar som 
genomförs av Tekniska förvaltningen och inhyrda konsulter lagras idag i regel antingen i pärmar 
på förvaltningen, i programmet DeDU, på hårddisken V: eller i respektive konsults databas (se 
bilaga 2)52. 

4.3. Problembeskrivning

4.3.1. Datans format

Med datans format avses här att insamlad information mäts och presenteras i endera siffror eller 
bokstäver. Detta beror på att de är en följd av klasser, rapporter, referenser, dokument och 
tabeller av olika slag. Som en följd av detta uppstår ett problem som grundar sig i att det upplevs 
svårt att sammanföra data av olika format, vilket kan vara värdefullt exempelvis vid 
varudeklarationer53.

50 Protokoll besiktningar och egenkontroller, nuläge (09-03-11)
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Åberg (09-03-19)
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4.3.2. Nuvarande hantering och lagring

Idag lagras insamlad data från kontroller och deklarationer som berör Tekniska förvaltningens 
fastigheter och anläggningar på ett sätt som upplevs som irrationellt av förvaltningens 
medarbetare54. 

Beroende på vem som genomför och ansvarar för kontrollen hamnar insamlad data i 
nuläget antingen i en pärm på hans/hennes kontor eller i en fil/hårddisk på hans/hennes dator 
alternativt i förvaltningens centrala arkiv55. 

Problem uppkommer då det många gånger endast är en person som säkert vet var man 
finner en specifik uppgift och han eller hon inte är tillgänglig när informationen behöver plockas 
fram för att användas56. 

Att informationen är utspridd rent fysiskt innebär också problem när flertalet uppgifter 
om en och samma fastighet skall vägas samman. Detta är nödvändigt till exempel när Tekniska 
förvaltningen skall äska pengar hos kommunen för åtgärder av funna brister eller sammanställa 
en varudeklaration av en fastighet57.

4.3.3. Tid

Ett problem som är direkt kopplat till nuvarande hantering och lagring är tiden det tar att få tag i 
en speciellt efterfrågad uppgift. Förutom att detta innebär en stor tidsåtgång för den 
medarbetare på förvaltningen som behöver få tag på uppgifter för att kunna utföra sitt eget 
arbete händer det då och då även att andra personer tar kontakt med förvaltningen för att få 
reda på en uppgift. Senast var det en föreståndarinna för ett äldreboende som ville få reda på 
resultatet från en nyligen genomförd radonbesiktning på hennes arbetsplats. Att söka reda på 
denna uppgift tog ett par timmar för Tekniska förvaltningen eftersom ingen visste exakt i vilken 
pärm dessa uppgifter fanns58.  

4.3.4. Trovärdighet

Aktören, det vill säga den person som genomför kontrollen eller dokumentationen, spelar en 
viktig roll i arbetet. Det är ytterst viktigt att den som genomför arbetet besitter nödvändig 
kompetens. Som det är idag genomförs besiktningar, kontroller och dokumentationer förutom 
av medarbetare på förvaltningen själva även på entreprenad. I dagsläget har Tekniska 
förvaltningen inhyrda konsulter från bland andra Räddningstjänsten i Luleå och 
teknikkonsultföretaget ÅF59. 

Något problem med besiktningsmän upplevs inte idag men diskuteras ändå här eftersom detta 
är något man bör vara observant på.

4.3.5. Säkerhet

Gemensamt för ovan nämnda problem är de risker för säkerhet som de i värsta fall kan orsaka. 
Samtliga egenkontroller och besiktningar som Tekniska förvaltningen genomför grundar sig i en 
önskan om att säkerställa standarden för bostäder, arbetsplatser och fritidsanläggningar för 

54 Åberg (09-03-19)
55 Ibid.
56 Ibid.
57 Åberg och Engström (09-02-11)
58 Åberg (09-03-19)
59 Protokoll besiktningar och egenkontroller, nuläge (09-03-11)
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kommunens medborgare och den omgivande miljön. Exempel på problem med hanteringen av 
data som kan leda till ökade risker för människa och miljö är brister i uppföljning över tid så att 
en negativ förändring av ett värde inte upptäcks förrän det har gått för långt.
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5. BÖRLÄGE
Detta kapitel skall beskriva det arbetssätt och det dataprogram som Tekniska förvaltningen i Luleå kommun 
strävar efter att arbeta med i framtiden. Krav på programmet anges tillsammans med exempel på vad det skulle 
kunna åstadkomma i form av samlade dokument som rör data/fastighet eller anläggning.

5.1. Krav på nytt system

Tekniska förvaltningen i Luleå Kommun har enligt gällande lagar samt egna policys önskemål 
om att en framtida databas skall innehålla, hantera och sortera insamlade data inom områdena 
miljö, arbetsmiljö och säkerhet samt möjlighet till källsortering (jfr. protokoll bilaga 2). 

För att ett nytt arbetssätt med digital lagring och hantering av insamlad data skall fungera krävs 
det att det program som skall möjliggöra detta uppfyller en rad funktioner. 

Programmet skall kunna ordna insamlad data av alla slag och vid behov kunna sortera dessa 
efter:

§All insamlad data som rör en viss fastighet eller anläggning.
§Speciellt efterfrågad data som rör en viss fastighet eller anläggning, till exempel tillgänglighet i 

omsorgsboenden. 
§Speciellt efterfrågad data som visar på förändring över tid för en fastighet eller en anläggning, 

exempelvis upplevelsen av buller på en arbetsplats. 
§Data som rör fastigheter eller anläggningar av en viss typ, till exempel alla kommunens 

simhallar.

Dataprogrammet bör även kunna användas för att ta fram genomsnittliga värden av insamlad 
data av en viss typ för att kunna skapa en bild över hur det ser ut i allmänhet samt för att snabbt 
kunna överväga vilken eller vilka fastigheter som behöver ses över först. 

Utöver detta bör programmet kunna varna när det är dags att genomföra en ny kontroll av 
exempelvis radon eller när förvaltningen bör upprätta nya brandskyddsdokumentationer. Detta 
skulle kunna ske genom att ett automatiskt utformat meddelande skickas via e-post till ansvarig 
avdelning eller medarbetare.

Viktigt är att programmet skall kunna hantera all sorts information oavsett format. De flesta 
värden anges i siffror men Tekniska förvaltningen gör även dokumentationer där resultaten inte 
kan anges på detta sätt. Exempel på detta kan till exempel vara upplevelser av arbetsmiljöns 
kvalitet utifrån enkätundersökningar. 

Viktigt är också att programmet är säkert och har en god back-up för att undvika att insamlad 
data hamnar i fel händer eller att den går förlorad vid virusintrång eller datahaveri.

Utöver detta vill man från Tekniska förvaltningens sida att programmet skall kunna 
understödja och bidra med data till deklarationer så som energideklarationer och 
miljödeklarationer vilket de tror kommer regleras av allt fler och strängare lagar i framtiden. 
Allra helst vill de genom en enda knapptryckning kunna få all data som rör en fastighets 
deklaration på dataskärmen60. 

60 Åberg (09-03-19)
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5.2. Kontinuitet, tydlighet och enkelhet

Ett nytt system för hantering av insamlade data bör bygga på tre viktiga saker; kontinuitet, tydlighet 
och enkelhet. 

Med kontinuitet menas att systemet ständigt skall uppdateras med nya insamlade data allt 
eftersom kontroll och granskning görs. Så fort exempelvis en radonmätning av en grupp 
fastigheter gjorts skall dessa värden föras in i systemet så att databasen alltid innehåller de mest 
aktuella värdena. Gamla värden bör sparas så att uppföljning kan ske. Förvaltningen skall till 
exempel kunna visa på hur ett värde förändrats över tid. 

Tydlighet syftar till att inga oklarheter vad gäller de olika värdena skall kunna uppstå. Inga 
felaktiga tolkningar av vilket värde som är vilket, när det är uppmätt och inte heller var det 
kommer ifrån, det vill säga från vilken fastighet eller anläggning, skall kunna uppkomma.

För att alla medarbetare som behöver ha tillgång till insamlade data skall kunna hämta dessa ur 
databasen måste systemet dessutom vara enkelt att använda. Att söka efter en speciell uppgift 
eller en speciell byggnads data skall inte kräva några avancerade datakunskaper. 

Medarbetare på Tekniska förvaltningen uttrycker även en önskan om att programmet skall vara 
beprövat. De har inte själva kunskapen att utveckla ett dataprogram utan vill använda sig av ett 
väl utformat program som fyller de funktioner förvaltningen behöver61. 

5.3. Exempel på användningsområden

Detta kapitel innehåller tre exempel på användningsområden för ovan beskrivna dataprogram. 
Uppgifterna till de två första exemplena är sammanställda av Stefan Marksved på Tekniska 

förvaltningen i Luleå kommun och kommer från de pärmar, filer och dataprogram som 
förvaltningen har. Att uppgifter saknas för en del områden samt att exakta siffror inte kunnat 
presenteras inom rimlig tid är ett tecken på bristerna med nuvarande hantering av data.

Önskemål om att kunna presentera samma uppgifter på olika sätt beroende på målgrupp har 
framkommit från medarbetarna på förvaltningen. Tanken är att exakta värden skall kunna 
sammanställas i en intern version för dem som är intresserade av dessa samtidigt som en publik 
version, med färgindex, skall kunna presenteras för exempelvis boende i kommunens lokaler. 

I denna studie presenteras endast exempel med färgindex beroende på tidigare nämnda brister 
(se ovan samt problembeskrivning kap 4.3.).  

5.3.1. Exempel 1: Midskogens äldreboende

Exempel 1 (bilaga 4) är ett exempel på hur en presentation av data från besiktningar för en viss 
fastighet, i det här fallet det nybyggda äldreboendet Midskogen (B) på Bergviken i Luleå skulle 
kunna se ut. 

5.3.2. Exempel 2: Tunaskolan

Exempel 2 (bilaga 5) liknar till stor del föregående exempel. En skillnad som kan ses är dock att 
förvaltning av en skola även innebär ansvar för besiktning av redskap och lekutrustning i 
lokalerna. Dessutom finns, i exemplet från Tunaskolan, uppgifter om genomförd PCB-mätning 
vilket saknas i exemplet från Midskogens äldreboende då detta är nybyggt och ännu inte behövts 

61 Åberg (09-03-19)
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genomföras. Tunaskolan är belägen i stadsdelen Tuna i centrala Luleå, där bedrivs undervisning 
för elever i år 4-9.

5.3.3. Exempel 3: Värdeförändring - Energiförbrukning

Exempel 3 (bilaga 6) är ett exempel på hur en presentation av insamlad data för energi-
förbrukning hämtad ur det tidigare beskrivna dataprogrammet ESS200 skulle kunna se ut. 
Exemplet beskriver Hemängsskolan i området Hammaren, Sunderbyn, väster om Luleå. Här 
visas den förändring av energiförbrukningen som skett sedan 2006 när ett nytt behovsstyrt 
ventilationssystem installerades. 2008 syns tydligt hur åtgärden slagit igenom. Prognosen för 
2009 är något missvisande då denna bygger på klimatdata för januari och februari som var något 
kallare än vanligt62.  

62 Wikström (09-03-19)
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6. STRATEGI
Strategikapitlet syftar till att beskriva vägen från nuläget till det eftersträvade börläget. Kapitlet inleds med en 
sammanfattande SWOT-analys.

6.1. SWOT-analys

En SWOT-analys kan användas på många sätt. Här används den som ett medel att sammanfatta 
de problem (weaknesses) som uppkommer vid den hanteringen av data som används idag. 
Tabellen visar också på de styrkor (strengths) som systemet har i övrigt samt de möjligheter 
(opportunities) till förbättring som identifierats. Hot (threats) syftar till att redovisa de eventuella 
svårigheter en förändring kan innebära. SWOT-analysen utgör en grund för fortsatt analys och 
strategi. 

Strengths Opportunities

§Kontroller och insamling av data fungerar bra i 
nuläget. 

§Tydliga regler gör det lätt att bestämma om 
uppmätta värden är godkända eller inte. 

§Kompetensen hos dem som genomför 
kontroller och deklarationer anses tillräcklig.

§Ny metod för lagring av insamlade data 
möjliggör effektivare användning och bättre 
möjlighet att kommunicera och dela med sig 
av data till berörda parter.

§Uppföljning av värden över tid kan bli 
enklare att genomföra.

§Jämförelser av värden kan bli enklare att 
göra.

§Samtliga medarbetare kan få tillgång till data 
de kan behöva i sitt arbete.

§”Varningssystem” i den nya databasen kan 
göra det enklare att hålla koll på när en ny
kontroll eller dokumentation skall/bör 
göras.

Weaknesses Threats

§Insamlade data förvaras idag på ett för flertalet 
medarbetare otillgängligt sätt.

§Svårigheter med att sammanställa utveckling 
över tid för ett värde upplevs.

§Svårigheter med att jämföra värden för olika 
fastigheter och anläggningar upplevs.

§Delgivning av information från besiktnings-
protokoll till berörda parter upplevs 
tidskrävande.

§Redan insamlade data är svåra att få tag på 
vilket kan innebära problem vid införande av 
ett nytt arbetssätt. 

§Samtliga medarbetare som skall ha tillgång 
till det nya systemet måste utbildas i hur det 
används. 

§Virusintrång/datahaveri skulle i värsta fall 
kunna leda till att all insamlad data 
försvinner.

Tabell 6.1 SWOT-analys

6.2. Strategi för förändring

För att åstadkomma en förändring av ett väl invant sätt att arbeta krävs tydlighet och hårt arbete 
till en början. Förhoppningen om att systemet/dataprogrammet skall bli ovärderligt i slutändan 
bör ligga till grund för att motivera arbetsinsatsen.  
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Förändringsarbetet bör inledas med att sprida information om det nya 
arbetssättet/dataprogrammet. Att föra fram de problem som funnits samt att tala om att det nya 
sättet att arbeta kommer att underlätta för var och en är två viktiga faktorer för att göra 
medarbetarna delaktiga. Inger Larsten skriver i sin bok Olikhet - en styrka att det är ”människorna 
i organisationen som åstadkommer resultaten och det är i människorna kraften att driva 
utvecklingen finns”63. Larsten säger också att ”Visioner, mål och strategi måste vara synliga och 
tydliga för dem som ska göra jobbet för att de ska känna mening med det de gör”64. 

Vidare bör man så fort databasen tas i bruk informera och utbilda medarbetare som skall 
använda sig av det i hur det skall användas samt om vilka risker som finns med en felaktig 
användning. Dessutom bör man ge ut en manual som på ett enkelt sätt visar hur man utför olika 
moment, till exempel för in data, söker data samt sorterar data efter vad som efterfrågas. 

Att utse en person på Tekniska förvaltningen som ansvarig för systemet är en god idé. 
Medarbetare som arbetar inom andra områden än förvaltning, kontroll och varudeklaration kan 
då och då även de behöva ta del av speciella data och då är det bra om de har någon att vända 
sig till för att få hjälp med att finna dessa. Andrew Mayo och Elisabet Lank skriver i boken 
Lärande i organisationen att ”Villighet att undervisa och handleda andra måste krävas av alla 
företagets anställda och vara en förutsättning för befordran”65.

Denna person, eller någon annan, skulle också behöva arbeta med att föra in tidigare insamlade 
data i den nya databasen. Detta är dock inte alldeles enkelt med tanke på att dessa uppgifter är 
spridda på olika avdelningar, i pärmar på olika medarbetares kontor samt i olika databaser både 
på förvaltningen och hos inhyrda konsulter. Dessutom är det en enorm mängd data som finns 
arkiverad.

Ett annat alternativ skulle kunna vara att hyra in tjänsten av ett utomstående företag som 
arbetar med data och programmering. Fördelar med detta skulle till exempel vara att arbetet 
utförs av personer som är experter på denna typ av system och har full koll på hur och var 
respektive uppgift skall föras in. Nackdelar som ett sådant alternativ kan medföra är dock att 
dessa personer inte är medvetna om de olika värdenas betydelse och inte skulle upptäcka om de 
var felaktiga samt att det skulle kosta pengar. Kostnadsberäkning för olika alternativ bör göras 
innan beslut fattas. 

6.3. Arkivering i DeDU

Programmet DeDU används idag av Tekniska förvaltningen för arkivering av bland annat 
ritningar och protokoll som rör deras fastigheter och anläggningar. Till viss del har förvaltningen 
börjat använda programmet även för lagring och hantering av data från besiktningar och 
egenkontroller. Detta gäller främst ventilationskontroller samt besiktningar av hissar (lyft och 
tryckkärl)66. Ett alternativ till att införa ett helt nytt system för hantering och lagring av data från 
besiktningar och egenkontroller vore att utöka användandet av DeDU.

Rickard Angerhäll som arbetar med programmet på WSP Systems säger att de har andra 
kunder som använder programmet för liknande ändamål. För Tekniska förvaltningens del anser 
han att det vore en god idé att använda programmets besiktningsmodul. I denna kan 
medarbetarna själva ange ramarna för hur respektive besiktning skall presenteras, vilka 
gränsvärden som skall rubriceras som godkänd, godkänd med anmärkning osv67.  

Fördelar med att använda DeDU vore främst att medarbetarna på Tekniska förvaltningen är 
vana att arbeta med programmet, att tjänsten redan är inköpt samt att programmet har hög 
säkerhet och god back-up. 

En annan fördel är att en liten del data från tidigare utförda kvalitetskontroller redan finns 
inlagda i systemet. 

63 Larsten, 2000, s. 35.
64 Larsten, 2000, s. 43. 
65 Mayo och Lank, 1994, s. 196.  
66 Ranneberg (09-03-11)
67 Agerhäll (09-03-13)
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Dessutom finns det möjlighet att skapa egna, begränsade, användare för konsulter så att de 
själva genom att logga in i Internetapplikationen DeDU Web kan lägga upp resultat från 
besiktningar som de genomför. På så sätt kan både förvaltningen och konsulten följa upp vad 
som händer med ärendet. Konsulten kan också bifoga filer i form av foton, protokoll, ritningar 
etc. samt skriva ut färdiga protokoll för att skicka vidare till berörda myndigheter. Alla händelser 
lagras även i en historiklogg vilket möjliggör ytterligare uppföljning. Att förvaltningen på detta
sätt själva får tillgång till allt material som konsulten lägger in i programmet innebär också att 
inget går förlorat även om de byter konsult 68.

Angerhäll poängterar att det är viktigt att redan vid upphandlingen göra klart för 
entreprenören att kvittering skall ske i beställarens system (DeDU) eftersom entreprenören i 
vissa fall kan uppleva detta som merjobb då han/hon i regel har ett eget system där respektive 
besiktning skall registreras69.

Ännu en fördel med att använda DeDU vore att samtliga medarbetare i Luleå kommun har 
tillgång till programmet. Därmed skulle exempelvis en rektor för en skola i kommunen kunna 
logga in och ta del av besiktningsprotokoll som rör den skola han eller hon ansvarar för70. 

68 DeDU broschyr PDF (09-03-12)
69 Sammanställning – Besiktningar i DeDU
70 Ranneberg (09-03-11)
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7. JÄMFÖRELSER
Detta kapitel innehåller resultat av intervjuer som gjorts med andra aktörer i syfte att jämföra arbetssätt och få 
reda på huruvida utökad användning av DeDU vore en god idé. Intervjuguider återfinns i bilaga 7 och 9.

7.1. Intervjuer med aktörer som använder 
dataprogrammet DeDU

7.1.1. Intervju med Christer Löfstedt, Skellefteå kommun

Skellefteå kommun i Västerbotten har arbetat med DeDU sedan 87/88. På den tiden var DeDU 
ett DOS-program och användes då av kommunen enbart till planering av förebyggande 
underhåll. Idag använder de i huvudsak besiktningsmodulen i vilken de planerar för och följer 
upp besiktningar av tryckkärl, hissar och portar samt utrustning i gymnastikhallar. 
Besiktningsmodulen används även för besiktningar av el vilket inte är lagstadgat utan görs på 
eget initiativ från kommunens sida. 

Skellefteå kommun utför en del besiktningar i egen regi men hyr även in konsulter. I de fall 
konsulter utför besiktningarna får de instruktioner så att de själva kan lägga in resultaten i 
DeDUs webapplikation.

Löfstedt anser att det finns många fördelar med programmet. Den största fördelen som 
Skellefteå kommun upplever är programmets hjälpverktyg för planering av arbete. Genom detta 
skapas listor med vilka besiktningar som ska göras, när detta ska ske och vad som är genomfört 
samt vilka eventuella åtgärder som bör vidtas.

Några nackdelar med DeDU anser Löfstedt inte finnas. Han säger att Skellefteå kommun idag 
arbetar med att utveckla rutiner så att berörda parter ska få tillgång till mer information. 
Exempelvis ska en rektor på en skola i kommunen kunna titta på vad som kommit fram vid 
besiktning av skolans gymnastiksal. Han poängterar dock att detta inte är en nackdel utan en del 
av arbetet som kan utvecklas till ytterligare en fördel med programmet71.

Observera att detta är ett referat, anteckningar från telefonintervju återfinns i bilaga 8.

7.1.2. Intervju med Nils-Olov Löfström, Akademiska hus Uppsala

Nils-Olov Löfström på Akademiska hus i Uppsala berättar att han själv arbetat med DeDU 
sedan slutet av 2001 men att man på företaget arbetat med det ytterligare cirka tre år före det. 

Akademiska hus använder DeDU för att sköta tillsyn och skötsel, felhantering både i egen regi 
och genom felanmälan från kund, nyckelhantering samt för att bevaka entreprenadgarantier. 
Mycket av arbetet görs i egen regi men Akademiska hus har även konsulter, bland annat en 
hissfirma och ett antal besiktningsmän som kvitterar egna ärenden, skapar felanmälan etc. i 
DeDU.

De moduler som Akademiska hus använder är fastighet, entreprenad, objekt, 
planeringskalender, kvittera, rapporter, ärenden, bolag, nycklar/nyckelutlåning, prislista samt 
dokumentation.  

Löfström är mycket nöjd med programmet och säger att den största fördelen med just det 
programmet är att det är billigt eftersom möjligheten att köpa in delar av det finns. Han har själv 
provat ett annat program och tittat på flera andra, nackdelar med dessa har främst varit att 
kommunen eller företaget då måste köpa in hela programmen oavsett hur mycket de avser 
använda. 

71 Löfstedt, Skellefteå kommun (09-03-16)
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Löfström upplever inte några nackdelar med programmet. Han säger att WSP bland annat 
marknadsför DeDU som att det är ”byggt av tekniker inte av datakillar” och att det därmed skall 
vara användarvänligt, något som han också själv tycker. Däremot saknar han snabbkommandon 
via tangentbord. 

Löfström säger också att programmet i dagsläget har de funktioner som Akademiska hus 
behöver men att WSP gärna hjälper till att utforma nya funktioner eller moduler om det skulle 
vara något de saknar. 

Löfström rekommenderar gärna andra aktörer att använda programmet som han bara tycker 
blir bättre och bättre72. 

Observera att detta är ett referat, anteckningar från telefonintervju återfinns i bilaga 8.

7.2. Intervjuer med aktörer som inte använder 
dataprogrammet DeDU

7.2.1. Intervju med Henrik Persson-Neves. Locum fastigheter 
Stockholm

Henrik Persson-Neves på Locum fastigheter i Stockholm berättar att man på Locum hyr in 
besiktningsmän på avtalsbasis. Besiktningsmännen utför själva planering, genomförande och 
dokumentation (inklusive felanmälan) av besiktningar och egenkontroller. 

Data i form av besiktningsprotokoll lagras elektroniskt i ett IBS-system som heter 
Reqs. Besiktningsmännen lägger i regel in uppgifterna själva men det händer att det strular, i 
dessa fall tar Locum ansvar för att göra det själva. 

Persson-Neves anser att dataprogrammet Reqs fyller de funktioner som företaget behöver 
även om han tycker att det är ett enkelt accessdatabasprogram som han liknar vid ett 
”hembygge”. Han säger också att möjligheter att lägga till egna besiktningar i databasen finns 
och att de själva lagt till magnetfältsbesiktningar vilket inte fanns med ursprungligen. 

Persson-Neves medger dock att Locum kanske inte har utnyttjat programmet till fullo. 
Exempelvis finns justeringar och förändringar som företaget skulle vilja göra men som inte blivit 
av, mycket till följd av att de inte tagit till vara kontakten med leverantören. 

Persson-Neves säger även att tanken är att alla företagets besiktningar ska planeras och 
dokumenteras i samma program men att man inte riktigt är där ännu. 

Locum fastigheter har inte provat att använda andra dataprogram för samma ändamål vilket 
Persson-Neves motiverar med att ”det viktigaste är att se till att det man redan har fungerar”73. 

Observera att detta är ett referat, anteckningar från telefonintervju återfinns i bilaga 10.

7.2.2. Intervju med Christer Andersson, Bodens kommun

Christer Andersson som själv har arbetat ett år inom Bodens kommun är mycket missnöjd med 
det sätt på vilket kommunen arbetar med egenkontroller och besiktningar idag, han beskriver 
det som ”20 år föråldrat” i jämförelse med hans tidigare arbetsplats som var på regional nivå. 
Andersson blev själv chockad över den enorma mängd papper som mötte honom när han 
tillträdde på kommunen och stävar nu efter att modernisera och digitalisera så mycket som är 
ekonomiskt möjligt, något som enligt Andersson själv ”kräver en mindre revolution”.

Bodens kommun genomför egenkontroller och besiktningar delvis i egen regi, delvis med hjälp 
av inhyrda konsulter. Konsulterna hyrs in främst för att handha besiktningar enligt 
myndighetskrav, han nämner bland annat att all brandskyddsdokumentation utförs av 
Räddningstjänsten, att elrevisionsbesiktningar på uppdrag av elsäkerhetsnämnden utförs av 

72 Löfström (09-03-17)
73 Persson-Neves (09-04-16)
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Grontmij samt att radon, PCB och andra miljörelaterade besiktningar utförs av Ramböll och 
Hifab. 

Andersson berättar att Bodens kommun har fyra egna hantverkare som utför exempelvis 
snickeri, VVS, el och måleri. Detta är en stor tillgång för kommunen eftersom de kan spara 
mycket pengar på att inte hyra in utomstående hantverkare för detta. Förutom hantverkarna har 
kommunen två driftsingenjörer som ansvarar för kontroller och bedömningar, dessutom 
fungerar de som beställare av entreprenader för de besiktningar kommunen själva inte 
genomför.

Data från besiktningar och egenkontroller lagrar Bodens kommun i dataprogrammet 
Summarum. Andersson själv är dock inte alls nöjd med programmet. Han säger att han saknar 
automatisk import av avläsningar av exempelvis energiförbrukning, all data måste idag föras in 
för hand. Det är ett tidskrävande arbete vilket i sig medför att tiden för analys och uppföljning 
blir lidande. Andersson menar själv att när det gäller elförbrukning och liknande är av stor vikt 
att kunna göra månadsuppföljningar men att man i Boden nu endast har möjlighet att göra 
årsuppföljningar och att man i och med detta inte kan genomföra åtgärder i tillräckligt god tid.

Andersson strävar efter att byta ut driftsystemet Summarum någon gång vid årsskiftet 
09/10. Kommunen håller i dagsläget på att ta fram en kravspecifikation på vad programmet 
skall kunna klara av. Specifikationen kommer sedan att gå ut till företag som får möjlighet att 
lämna offerter, bland dem som kommer att tillfrågas återfinns WSP Systems (DeDU)74.  

Observera att detta är ett referat, anteckningar från telefonintervju återfinns i bilaga 10.

74 Andersson (09-04-22)
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8. SLUTSATSER
Att döma av de undersökningar, intervjuer och strategier för förändring som jag gjort i arbetet 
med denna uppsats verkar ett utökat användande av dataprogrammet DeDU vara det bästa 
alternativet för arkivering av data från egenkontroller och besiktningar för Tekniska 
förvaltningen i Luleå kommun. 

Fördelar som att förvaltningen redan köpt in programmet, att samtliga medarbetare har 
tillgång till programmet och i varierande utsträckning är vana att arbeta med det samt att 
programmet är utformat för att klara av denna typ av arbete är av stor vikt. 

Avgörande är också att en liten del data från tidigare utförda kvalitetskontroller redan finns 
inlagda i systemet liksom att programmet är anpassat så att inhyrda konsulter själva kan föra in 
besiktningsprotokoll och föreslagna åtgärder samt att planering och uppföljning kan göras i 
samma program.

Att data från DeDU är tillgängligt även för övriga medarbetare på kommunen är ytterligare en 
fördel liksom att programmet har hög säkerhet och god back-up. 

8.1. Förslag till fortsatt forskning

Vad denna studie saknar är en undersökning av vilka andra program som finns på marknaden. 
Detta har utelämnats på grund av studiens omfattning men vore en god idé för fortsatt 
forskning. Enligt Thomas Åberg på Tekniska förvaltningen i Luleå kommun är detta något som 
många företag i branschen efterfrågar.
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9. DISKUSSION
I detta avslutande kapitel diskuterar jag kring uppsatsens validitet och reliabilitet samt ger en personlig reflektion 
kring arbetets gång.

9.1. Validitet och reliabilitet

Begreppen validitet och reliabilitet kan ibland vara komplicerade att använda på kvalitativ 
forskning eftersom de egentligen är anpassade för kvantitativ forskning. Dessa begrepp går dock 
att använda bara deras innebörd ändras från att fokusera på mätning, som inte är relevant vid 
kvalitativ forskning, till att belysa undersökning75.

9.1.1. Extern reliabilitet

Huruvida jag uppnått extern reliabilitet, vilket med andra ord betyder att någon annan skulle 
komma fram till exakt de resultat och den strategi jag kommit fram till, givet de förutsättningar i 
form av problemformulering och handledning jag haft, är svårt att säga.

Eftersom jag själv genom min utbildning på programmet för Byggteknik vid Växjö Universitet 
kommit i kontakt med bygg- och förvaltningsvärlden är jag relativt insatt i det arbete och de 
termer som används inom området. I och med detta anser jag mig ha en förmåga att förstå och 
tolka de ämnesområden och den problematik som denna fallstudie berör. 

Kanske skulle en person som inte är införstådd med branschens terminologi och arbetssätt 
komma fram till ett annat resultat. Fördelar jag kan se med detta skulle kunna vara att denna 
person för sin egen och läsarens skull torde vilja ge en djupare förklaring av begrepp och 
arbetssätt vilka har blivit så pass bekanta för mig att jag inte ens reflekterar över att förklara 
dem. Nackdelar kunde å andra sidan vara att kommunikationen med handledare på 
förvaltningen kanske inte skulle fungera lika smidigt när det kommer till vardagligt bruk av 
branschspecifika begrepp. 

Tillika kan ett annat resultat uppnås om en person som är mer insatt i terminologin och 
arbetssätten än vad jag är skulle genomföra studien. Fördelar med detta vore att denne skulle 
kunna ägna mindre tid åt att ta reda på och förklara arbetssätt och problem och mer tid åt att 
belysa viken förändring som måste till samt hur detta kan ske på bästa sätt. 

För att helt och hållet säkra den externa reliabiliteten måste dock en annan forskare ha samma 
bakgrund och samma erfarenheter som jag haft för att överhuvudtaget vara jämförbart med min 
undersökning76. 

9.1.2. Extern validitet

När det gäller den externa validiteten vilket avser huruvida resultatet kan generaliseras till andra 
miljöer och situationer77 kan jag konstatera att de slutsatser och den strategi som jag kommit 
fram till skulle kunna användas för att förbättra arbetssätten även hos andra kommunala 
förvaltare eller förvaltare i allmänhet. I princip skulle den strategi jag beskrivit kunna användas 
hos de flesta organisationer som upplever problem med hantering av olika slags data. Skillnader 
skulle förstås uppkomma i innehåll och form men upplägget och användningsområdena för 
dataprogrammet borde vara detsamma. 

75 Bryman, 2002, s 257
76 Ibid.
77 Ibid.
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9.2. Personlig reflektion

Så här i slutskedet av mitt examensarbete kan jag konstatera att jag är mycket nöjd med utfallet 
av min undersökning. Jag anser själv att jag har uppnått mitt syfte i och med att jag har 
undersökt problemet och kommit fram till ett resultat och en strategi som förvaltningen kan 
komma att dra nytta av i sitt arbete. Dessutom har jag för egen del fått kunskaper om de krav 
(kommunala) fastighetsägare står inför och de svårigheter som administrativt arbete kan 
innebära. Områden som jag gärna skulle fortsätta arbeta med.

De metoder jag valt att använda mig av har visat sig lyckosamma så till vida att de varit 
tillräckliga för att kunna beskriva nuläget, börläget och en strategi för förändring. De intervjuer 
som ligger till grund för jämförelserna har jag under arbetets gång ansett vara mer viktiga än jag 
först trott. De har gett mig perspektiv i frågan och understyrkt mina strategier och slutsatsers 
relevans.

Att mitt arbete nu är slut innebär inte mer än en början för dem som skall ta vid och lösa 
problematiken med arkivering av data från besiktningsprotokoll. Det är ett stort och (tids-) 
krävande arbete men som i sinom tid också kommer att underlätta för berörda parter. Min 
förhoppning är att mitt arbete kan vara till hjälp med att motivera till och initiera en förändring.
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§ Sammanställning av data till exempel 1 och 2, Stefan Marksved, Tekniska förvaltningen Luleå 
kommun

§ Sammanställning av data till exempel 3, Ulf Wikström, Tekniska förvaltningen Luleå kommun

http://62.95.69.15/cgi-
http://62.95.69.15/cgi-
http://62.95.69.15/cgi-
http://www.dedu.se/index.aspx
http://www.dedu.se/document/DeDU-broschyr.pdf




BILAGA 1

Luleå kommuns koncernorganisation



BILAGA 2

Protokoll besiktningar och egenkontroller, nuläge

Genomgång av besiktningar, kontroller och dokumentationer för Tekniska förvaltningens fastigheter 
och anläggningar – hur fungerar det idag?
Protokoll 2009-03-11





BILAGA 3

Exempel på besiktningsprotokoll, DeDU



BILAGA 4

Exempel 1 Midskogens äldreboende hus B

Midskogens Äldreboende hus B 
Gymnasievägen 6                                                                                     
973 32 LULEÅ

Marksved, Stefan 2009-05-18 Verksamhet: Äldreboende

Kontroll/besiktning Krav/lag/rekommendation Besiktning,resultat Anmärkn./åtgärd
Fastighetsenergi/m2 Boverket, prognos – egna riktlinjer, 

Kommunala beslut 130 Kwh/m2

Andel förnyelsebar energi Uppgift saknas

Vattenförbrukning/m2 900 l/ m2

OVK= obligatorisk ventilationskontroll
=

Inventerat 2005
Nästa inv. 2009-12

Enkätundersökning Ej genomfört

Radon Nationella miljömål, miljöbalken, 
socialstyrelsens riktlinjer = Inv. 08/09

Vagabonderande strömmar Nationella miljömål, miljöbalken, 
socialstyrelsens riktlinjer Mätning pågår

Fukt i byggnad Luleå kommun Mätning pågår

PCB Miljöbalken Ej aktuellt, ny byggnad

SBA – verksamhet
= Systematiskt brandskyddsarbete Lag om skydd mot olyckor

=

Brandlarm Lag om skydd mot olyckor =

Brandsläckare Lag om skydd mot olyckor
=

Brandposter Lag om skydd mot olyckor =

Sprinkler Lag om skydd mot olyckor Uppgift saknas

Tillgänglighet Lag om enkelt avhjälpta hinder, Luleå 
Kommun =

Hiss

Tryckkärl

Lyftanordningar

Portar ridåer

Källsortering Luleå Kommun =

Elrevisionsbesiktning
=

Besiktning vart 3e år, 
senaste besiktn.
2006-06-20
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Hörselslingor Uppgift saknas

Kylanläggningar Kylnormen =
Inventeras en gång/år 
2009-02

Taksäkerhet Lag om skydd mot olyckor Uppgift saknas

Taksäkerhet Uppgift saknas

CE-märkning Uppgift saknas

Skyddsronder Uppgift saknas

Temperatur (inomhus) Socialstyrelsens riktlinjer Uppgift saknas

Luftfuktighet Socialstyrelsens riktlinjer Uppgift saknas

Sotning, inkanaler Lag om skydd mot olyckor = Inventeras en gång/år

=Under gränsvärde =Risk för överträdelse av gränsvärde=Över gränsvärde, åtgärd bör vidtas

Lu
leå

 K
om

mu
n, 

Te
kn

isk
a f

örv
alt

nin
ge

n, 
Ma

rks
ve

d 2
00

9-0
5-1

8, 
Mi

ds
ko

ge
ns

 Ä
ldr

eb
oe

nd
e h

us
 B

, s
. 2

/2



BILAGA 5

Exempel 2 Tunaskolan

Tunaskolan
Mjölkuddsvägen 289                                                                                     
973 43 LULEÅ

Marksved, Stefan 2009-05-18 Verksamhet: grundskola år 4-9

Kontroll/besiktning Krav/lag/rekommendation Besiktning,resultat Anmärkn./åtgärd
Fastighetsenergi/m2 Boverket, prognos – egna riktlinjer, 

Kommunala beslut 200 Kwh/m2

Andel förnyelsebar energi Uppgift saknas

Vattenförbrukning/m2 350 l/ m2

OVK= obligatorisk ventilationskontroll
=

Inventerat 2006
Nästa inv. 2009-01

Enkätundersökning Ej genomfört

Radon Nationella miljömål, miljöbalken, 
socialstyrelsens riktlinjer = Inv. 07/08

Vagabonderande strömmar Nationella miljömål, miljöbalken, 
socialstyrelsens riktlinjer Mätning pågår

Fukt i byggnad Luleå kommun Mätning pågår

PCB Miljöbalken Inventerat 2009

SBA – verksamhet
= Systematiskt brandskyddsarbete Lag om skydd mot olyckor

=

Brandlarm Lag om skydd mot olyckor =

Brandsläckare Lag om skydd mot olyckor
=

Brandposter Lag om skydd mot olyckor =

Sprinkler Lag om skydd mot olyckor Saknas

Tillgänglighet Lag om enkelt avhjälpta hinder, Luleå 
Kommun =

Hiss Nästa besiktn. 2009-08

Tryckkärl Nästa besiktn. 2009-12

Lyftanordningar

Portar ridåer Nästa besiktn. 2009-12

Redskap, utrustning (inomhus) Uppgift saknas
Verksamhetsbaserat

Källsortering Luleå Kommun = Besiktn. 2008-01-17
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Elrevisionsbesiktning
=

Besiktning vart 3e år, 
senaste besiktn.
2006-06-20

Hörselslingor Uppgift saknas

Kylanläggningar Kylnormen =
Inventeras en gång/år 
Senaste inv. 2009-02

Taksäkerhet Lag om skydd mot olyckor Uppgift saknas

Taksäkerhet Uppgift saknas

CE-märkning Uppgift saknas

Skyddsronder Uppgift saknas. 
Genomförs vart 5e år.

Temperatur (inomhus) Socialstyrelsens riktlinjer Uppgift saknas

Luftfuktighet Socialstyrelsens riktlinjer Uppgift saknas

Sotning, inkanaler Lag om skydd mot olyckor = Inventeras en gång/år

=Under gränsvärde =Risk för överträdelse av gränsvärde=Över gränsvärde, åtgärd bör vidtas
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BILAGA 6

Exempel 3 Hemängsskolan

Hemängsskolan
Hemängsvägen 54                                 
954 41 SÖDRA SUNDERBYN

Wikström, Ulf 2009-05-19 Verksamhet: grundskola år 4-9
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BILAGA 7

Intervjuguide för aktörer som använder dataprogrammet 
DeDU

1. Hur länge har ni arbetat med DeDU?
2. Vad använder ni programmet till?
3. Vilka moduler/applikationer använder ni?
4. Vilka fördelar med programmet upplever ni?
5. Finns det några nackdelar med programmet?
6. Vem använder programmet? Ni själva? Konsulter?
7. Skulle du rekommendera andra att använda programmet? Varför/varför inte?



BILAGA 8

Intervjuer med aktörer som använder dataprogrammet 
DeDU

SL=Sofia Larsson

Skellefteå kommun , Christer Löfstedt (CL) 09-03-16

SL: Hur länge har ni arbetat med DeDU?
CL: Sen det var ett DOS-program. 87/88. Då användes det bara till förebyggande underhåll. 

SL: Vad använder ni programmet till?
CL: Tryckkärl, hissar och portar. Utrustning i gymnastikhallar. El – eget initiativ, ej lag. 

SL: Vilka moduler/applikationer använder ni?
CL: Besiktningsmodulen i huvudsak. 

SL: Vilka fördelar med programmet upplever ni?
CL: Lätt att planera arbetet. Skapar listor med vad som ska göras och vad som är utfört. 

SL: Finns det några nackdelar med programmet?
CL: Nej. Arbetar idag med att utveckla så att berörda parter ska få tillgång till mer info. Ex. 
rektor på skola ska kunna titta på vad som kom fram vid besiktning av gymnastiksal. 

SL: Vem använder programmet? Ni själva? Konsulter?
CL: Både egen regi och konsulter. 

SL: Skulle du rekommendera andra att använda programmet? Varför/varför inte?
CL: Ja, det finns många fördelar. Framför allt bra att kunna planera arbetet. 

Akademiska hus, Nils-Olov Löfström (N-O L) 09-03-17

SL: Hur länge har ni arbetat med DeDU?
N-O L: Jag har arbetat med det sedan slutet av 2001, före det ca 3 år (Akademiska hus)

SL: Vad använder ni programmet till?
N-O L: Sköta tillsyn och skötsel, felhantering (från kund och egna), nyckelhantering, bevaka 
entreprenadgarantier. 

SL: Vilka moduler/applikationer använder ni?
N-O L: Fastighet, entreprenad, objekt, planeringskalender, kvittera, rapporter, ärenden, bolag, 
nycklar/nyckelutlåning, prislista, dokumentation. 

SL: Vilka fördelar med programmet upplever ni?
N-O L: Billigt, låg kostnad kan köpa delar. Provat ett annat system, tittat på många – måste köpa 
ett helt system.

SL: Finns det några nackdelar med programmet?
N-O L: Nej. Inga nackdelar direkt. Marknadsför det som att det är byggt av tekniker inte 
datakillar – gör det användarvänligt. Saknar snabbkommandon via tangentbord. Ingen brist på 
funktioner men saknar man funktioner hjälper WSP till att utforma nya. 



SL: Vem använder programmet? Ni själva? Konsulter?
N-O L: Mycket görs i egen regi men även konsulter (hissfirma, besiktningsmän) kvitterar egna 
ärenden, skapar felanmälan etc. 

SL: Skulle du rekommendera andra att använda programmet? Varför/varför inte?
N-O L: Ja, utan tvekan. Programmet utvecklas hela tiden och blir bättre och bättre. 



BILAGA 9

Intervjuguide för aktörer som inte använder 
dataprogrammet DeDU

1. Hur arbetar ni med besiktningar av fastigheter? Egen regi/konsulter?
2. Var lagras data från besiktningar av fastigheter? Dataprogram/manuellt? Något att 

rekommendera?
3. Vilka fördelar respektive nackdelar finns med det sätt ni arbetar på?
4. Finns önskemål om förändring av arbetssätt?



BILAGA 10

Intervjuer med aktörer som inte använder 
dataprogrammet DeDU

SL=Sofia Larsson

LOCUM Fastigheter, Henrik Persson-Neves (09-04-16)

SL: Hur arbetar ni med besiktningar av fastigheter? Egen regi/konsulter?
HP-N: Vi hyr in besiktningsmän på avtalsbasis. Besiktningsmännen utför själva planering, 
genomförande och dokumentation samt felanmälan av besiktningar/egenkontroller. 

SL: Var lagras data från besiktningar av fastigheter? Dataprogram/manuellt? Något att 
rekommendera?
HP-N: Det lagras elektroniskt i Reqs, ett IBS-system. Konsulterna lagrar data, fungerar för det 
mesta men uppstår problem kan vi själva lägga in datan. 

SL: Vilka fördelar respektive nackdelar finns med det sätt ni arbetar på?
HP-N: Programmet fyller de funktioner som behövs. Kan även lägga till egna besiktningar i 
databasen, ex. har man gjort så med magnetfältsbesiktningar. Reqs är enkelt uppbyggt, 
”hembygge”, accessdatabasprogram. Vi har kanske inte utnyttjat programmet till fullo. Har inte 
genomfört vissa justeringar/förändringar – beror på att vi inte skapat god kontakt med 
leverantören. Tanken är att allt ska göras i samma program, är inte där ännu men på god väg. 
Har inte provat andra program.

SL: Finns önskemål om förändring av arbetssätt?
HP-N:”Det viktigaste är att se till att det man redan har fungerar”.

Bodens kommun, Christer Andersson (09-04-22)

SL: Hur arbetar ni med besiktningar av fastigheter? Egen regi/konsulter?
CA: Bägge dera. Myndighetskrav brand – räddningstjänsten. Elrevisionsbesiktningar 
(elsäkerhetsnämnden) Grontmij, Radon, PCB, miljö Ramböll och Hifab. Egenkontroller, drift 
och underhåll mycket i egen regi, fyra gubbar som utför snickeri, VVS, el och måleri, det sparar 
kommunen pengar på. Har även två driftingenjörer som genomför kontroller och bedömningar, 
de fungerar även som beställare av entreprenader.  

SL: Var lagras data från besiktningar av fastigheter? Dataprogram/manuellt? Något att 
rekommendera?
CA: Till viss del i Summarum. Energiförbrukning tex. läggs in för hand. Analyser saknas. 
Årsuppföljning istället för månadsuppföljning. Saknar import av avläsning (el etc.). Skulle vilja 
ha det digitalt direkt in i programmet.

SL: Vilka fördelar respektive nackdelar finns med det sätt ni arbetar på?
CA: Jag ser bara nackdelar. Det är ett 20 år föråldrat arbetssätt. Jag har bara jobbat här ett år och 
vill förändra i princip allt, modernisera. Fick en chock när jag såg alla pärmar på kontoret, du 
skulle se. Har jobbat på regional nivå förut där genomgick man en digitalisering på fem år och 
hade nästan inga pärmar. Här finns jättemycket att göra, men det tar lång tid. En mindre 
revolution. 



SL: Finns önskemål om förändring av arbetssätt?
CA: Vi är på väg att byta driftssystem. Summarum fyller inte de funktioner vi behöver. Arbetar 
med en kravspecifikation och skall försöka byta till årsskiftet. DeDU och Husar bl.a. är 
alternativ.
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SAMMANFATTNING


Denna uppsats är resultatet av mitt examensarbete på programmet för Byggteknik, inriktning Byggnadsutformning vid Växjö Universitet. Examensarbetet är en fallstudie av och i samarbete med Tekniska förvaltningen i Luleå kommun. 





Studien belyser problem som uppkommit vid arkivering av data från besiktningsprotokoll och egenkontroller av offentliga lokaler som förvaltningen genomför regelbundet. Dessa data arkiveras i dagsläget till stor del manuellt i pärmar vilket förvaltningen anser ineffektivt och nu vill förändra. 





Studiens syfte är att belysa dessa problem och ge förslag på en strategi för förändring. Studien baserar sig mestadels på förvaltningens egna upplevelser samt de lagar som Tekniska förvaltningen i egenskap av kommunal förvaltare är skyldig att följa. 





Studien redogör även för dataprogrammen DeDU och ESS200 vilka Tekniska förvaltningen använder idag samt på vilket sätt förvaltningen skulle kunna använda sig av programmet DeDU i syfte att digitalisera och effektivisera arkivering och hantering av data från egenkontroller och besiktningar. 





För att stödja slutsatser och strategi har fyra intervjuer med andra fastighetsförvaltare gjorts. Av dessa är två kommunala fastighets förvaltare och två andra stora fastighetsförvaltare, två av förvaltarna använder dataprogrammet DeDU. 





Studiens slutsats är att Tekniska förvaltningen i Luleå kommun bör se över möjligheterna att utöka sitt användande av dataprogrammet DeDU för arkivering och hantering av protokoll från egenkontroller och besiktningar.



ABSTRACT





This essay is the result of my degree project at the program Byggteknik at the University of Växjö. The diploma work is a case-study of and in cooperation with Tekniska förvaltningen, a part of the municipality of Luleå. 





This essay will describe the problems of administrating protocols from inspections of public spaces that Tekniska förvaltningen are dealing with. The problems are due to lack of computerized administration. The protocols are now simply put into files at the staff’s offices which they find very ineffective and in need of change. 





The aim of this essay is to describe these problems and suggest a strategy of a new, more effective, way to work. 





The essay is mostly based on experiences of the staff and the laws which they are obliged to follow. The essay will also give a description of the computer programs DeDU and ESS200 which Tekniska förvaltningen now are using for different tasks in relation to the inspections and a suggestion of how they could use the program DeDU for the purpose of computerized administration of the protocols. 





To support the conclusions and the suggestions for changes four interviews were carried out with other administrators of which two are using DeDU and two are not. 





The result of the case-study is that Tekniska förvaltningen in the municipality of Luleå should investigate the possibilities of using the program DeDU for computerized administration of protocols from inspections of public spaces.



FÖRORD





Denna uppsats är resultatet av mitt examensarbete på programmet för Byggteknik, inriktning Byggnadsutformning (180hp) vid Växjö Universitet. Examensarbetet är skrivet som fördjupningskurs på kandidatnivå och utgör 15 högskolepoäng. Efter dess godkännande avser jag avlägga en Teknologie kandidatexamen i Byggteknik. 





Arbetet är en studie av och i samarbete med Tekniska förvaltningen i Luleå Kommun. Thomas Åberg, avdelningschef för projektutveckling på Tekniska förvaltningen har tillsammans med Mikael Engström, avdelningschef för fastigheter, utbildnings- och förvaltningslokaler, ställt upp som handledare under arbetets gång. 





Handledare på Växjö Universitet har varit Bertil Bredmar, programansvarig för Byggnadsutformning. 





Härmed vill jag tacka mina handledare samt alla andra som på ett eller annat sätt medverkat i arbetet med min uppsats, det har varit en mycket rolig och lärorik process och utan er hjälp och ert engagemang hade uppsatsen inte varit möjlig att genomföra.
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1. INTRODUKTION


Detta inledande kapitel syftar till att ge dig som läsare en kort introduktion i Tekniska förvaltningens verksamhet, vad som gav upphov till uppsatsen, dess frågeställningar och syfte samt de avgränsningar som gjorts.   





1.1 Bakgrund 


1.1.1. Tekniska förvaltningen


Luleå kommun äger och förvaltar själva totalt ca 633 000 m2 lokalyta för kommunal verksamhet. Exempel på lokaler som förvaltas av Tekniska förvaltningen är skolor och förskolor, äldre- och omsorgsboenden samt fritidsanläggningar och förvaltningslokaler. Utöver detta förvaltas ytterligare ca 73.000 m2 inhyrda lokaler.


	En stor del av dessa lokaler är bostäder eller arbetsplatser för kommunens medborgare vilket ställer krav på god boende- och arbetsmiljö, säkerhet och i många fall även handikappanpassning. 


	Tekniska förvaltningen genomför ständigt olika slags besiktningar i form av kontroller och dokumentationer av sina fastigheter för att säkerställa god boende- och arbetsmiljö. Brandskyddsdokumentation, radonmätning, PCB-mätning och genomgång av hissar är bara några av dem. Arbetet fungerar bra så till vida att besiktningarna genomförs och att upptäckta fel åtgärdas men vid fortsatt hantering och lagring av insamlad data uppstår brister som förvaltningen nu vill råda bot på.





1.1.2. Min undersökning


När jag tog kontakt med Tekniska förvaltningen i syfte att få ett uppslag till mitt examensarbete gav de genast förslag på att jag skulle titta på lagring och hantering av data från egenkontroller och besiktningar. 


	Anledningen till detta är att det på förvaltningen i dagsläget pågår diskussioner i frågan. Från förvaltningens sida tror man att det bara är en tidsfråga innan fler och strängare krav på förvaltare kommer att ställas vad gäller besiktningar, egenkontroller och varudeklarationer. Detta är en trend som kan skönjas i samhället i allmänhet i samband med rådande miljödebatt. Dessutom upplever medarbetare på förvaltningen problem med hantering och lagring av insamlad data från de besiktningar som görs idag. En önskan om att samla all information av denna typ på ett och samma ställe har blivit allt mer påtaglig. 


	Min undersökning baserar sig på ovan nämnda anledningar. Jag har i uppsatsen undersökt Tekniska förvaltningens nuvarande arbetssätt vad gäller lagring och hantering av data från egenkontroller och besiktningar samt tagit reda på hur man skall arbeta för att förändra detta mot ett önskat läge. För att understödja undersökningen har jag även intervjuat andra parter i branschen i syfte att ta reda på hur de arbetar och vilka upplevelser av arbetssättet och/eller dataprogrammet de har. 






1.2. Problembeskrivning


På det sätt som Tekniska förvaltningen i Luleå kommun arbetar idag upplevs en rad brister i hanteringen av insamlad data från egenkontroller och besikningar av fastigheter och anläggningar. 


Data från olika besiktningar samlas in och lagras inom förvaltningen men blir svår att plocka fram på grund av att den arkiveras i olika pärmar, register och databaser. Många gånger är det endast en person som, i bästa fall, vet exakt var man finner en specifik uppgift. Problem uppkommer ständigt när någon måste få tag på en uppgift och han eller hon som vet hur man kommer åt denna är upptagen på annat håll, är på semester eller kanske inte ens arbetar kvar på förvaltningen Åberg och Engström, Tekniska förvaltningen Luleå Kommun (09-02-11). 


	Att informationen är utspridd rent fysiskt innebär också problem när flertalet uppgifter om en och samma fastighet skall vägas samman. Detta är nödvändigt till exempel när Tekniska förvaltningen skall äska pengar hos kommunen för åtgärder av funna brister eller sammanställa en varudeklaration av en fastighet Ibid.. 





1.3. Syfte


Min ambition med denna uppsats är att konkretisera de problem som Tekniska förvaltningen i Luleå kommun upplever med lagring av insamlade data från genomförda kontroller och dokumentationer samt att utifrån identifierade problem ge förslag till hur förvaltningen skulle kunna lösa problemen och möjliggöra en effektivare hantering av insamlad data. 





1.4. Utgångspunkter och frågeställning


Utgångspunkterna som ligger till grund för denna uppsats är dels egna upplevelser från medarbetare på Tekniska förvaltningen, dels de lagar, regler och policys som de i egenskap av kommunal förvaltare är skyldiga att följa.





Uppsatsens frågeställningar är:





			Vilka lagar, regler och policys måste Tekniska förvaltningen i egenskap av kommunal fastighetsägare förhålla sig till? 





Vilka brister i systemet för hantering och lagring av data från egenkontroller och besiktningar finns idag?


Hur vill man på Tekniska förvaltningen ha det i framtiden vad gäller hantering av insamlad data från egenkontroller och besiktningar?


			Vilka krav bör man ställa på ett nytt, bättre fungerande, system för hantering och lagring av insamlad data?





Vore det en god idé att använda sig av dataprogrammet DeDU för detta ändamål?






1.5. Avgränsning


Uppsatsen behandlar enbart Tekniska förvaltningen i Luleå Kommun varvid skillnader i exempelvis arbetssätt och policys jämfört med andra (kommunala) fastighetsägare kan uppträda.  


Strategiavsnittet avgränsas till att redogöra för krav som ställs på ett nytt system, i det här fallet ett dataprogram som skall kunna lagra, hantera och sortera insamlad data. Hur detta skall programmeras och fungera tekniskt sett utesluts därmed. 


	Uppsatsen kommer inte att redogöra för exakta siffror över vad som anses som godkända eller icke godkända värden inom respektive besiktningsområde. Detta är krav som inte fyller någon funktion för att uppnå syftet med arbetet och som dessutom förändras över tid vilket således enbart skulle skapa förvirring. Däremot kommer enstaka värden att användas i kommande exempel (bilaga 4, 5 och 6).


	Uppsatsen behandlar i huvudsak kontroller och dokumentationer av de fastigheter och anläggningar som Tekniska förvaltningen förvaltar idag och berör därmed inte nybyggnation. Att även värden från framtida fastigheter och anläggningar skall kunna dokumenteras och lagras i systemet anses dock självklart då även dessa måste uppfylla gällande bestämmelser.


	I kapitel 7 återfinns intervjuer med andra förvaltare. Dessa och de dataprogram de använder har inte beskrivits i detalj vilket är en avgränsning som gjorts eftersom det skulle ha tagit för mycket tid i anspråk och inte hade haft någon större betydelse för uppsatsens relevans. 



2. METOD 


Detta avsnitt skall ge en förklaring till hur arbetet med denna undersökning genomförts samt hur uppsatsen strukturerats. Här kan du som läsare hitta information om vilket vetenskapsteoretiskt synsätt och vilka undersökningsmetoder jag valt att använda mig av. Avsnittet innehåller också en kort metodkritik där jag argumenterar för mitt val av metod och de urval som gjorts. 





2.1. Forskningsstrategi och undersökningsdesign


En kvalitativ forskningsstrategi, vilken jag valt att arbeta utifrån i denna undersökning, är en forskningsstrategi som lägger vikt vid ord och inte vid kvantifiering under insamling och analys av data Bryman, 2002, s. 35.. Anledningen till att jag valt en kvalitativ strategi beror på att den information jag vill åt berör ett fall. Jag skall ta reda på hur man arbetar med dokumentation och kontroll av fastigheter på Tekniska förvaltningen i Luleå kommun, inte inom fastighetsförvaltning i allmänhet. Detta är också anledningen till att jag valt fallstudie som undersökningsdesign. 


	I kapitel 7 finns referat från fyra intervjuer med andra aktörer i branschen. Denna del av rapporten är också kvalitativ så till vida att de intervjuade själva fått uttrycka sin mening utan att vara styrda av förutbestämda alternativ (jfr. enkät).  





2.2. Undersökningsmetod


För att ta reda på vilka lagar, regler och policys som Tekniska förvaltningen är skyldiga att följa har jag genomfört litteraturstudier främst i form av U.F.O.S sammanfattande skrift Säkerhetsbesiktningar i offentliga fastigheter men även via Regeringskansliets rättsdatabaser på Internet. 


	Vad gäller uppgifter om hur man arbetar med egenkontroller och besiktningar av fastigheter på Tekniska förvaltningen i Luleå kommun har jag använt mig av vad som närmast kan liknas vid semistrukturerade intervjuer. 


	En semistrukturerad intervju skiljer sig från en strukturerad intervju då frågornas inbördes ordningsföljd i en semistrukturerad intervju kan ändras beroende på intervjusituationen. Frågorna i en semistrukturerad intervju är i regel också mer allmänt formulerade än i en strukturerad intervju eftersom denna intervjuform skapar möjlighet för den som intervjuar att ställa följdfrågor till det som uppfattas vara viktiga eller intressanta svar. Intervjuformen blir därmed också kvalitativ Ibid. s. 127.  .  


	De intervjuer jag gjort med medarbetarna på Tekniska förvaltningen skiljer sig från intervjuer i traditionell bemärkelse. Jag har istället för att sitta ned med intervjupersonerna vid ett enda tillfälle istället allt eftersom funderingar uppstått under arbetets gång, frågat dem om sådant jag behövt veta. Frågorna har ställts på de regelbundna möten vi haft under den period jag arbetat med uppsatsen samt via e-post och telefon. Detta har varit möjligt tack vare att dessa personer varit mina handledare i denna uppsats.  	


	Intervjuerna med andra aktörer i branschen har skett via telefon. Även dessa är semistrukturerade men följer i huvudsak de intervjuguider som återfinns i bilaga 7 och 9.





2.3. Urval


Urvalet av litteratur har gjorts i samråd med handledare. Tekniska förvaltningen i Luleå har vad gäller lagar, regler och policys som de själva måste rätta sig efter samt information om kommunens organisation hänvisat till Internet där detta material finns samlat. 


	När det kommer till intervjuerna är urvalet riktat så till vida att jag valt att ställa de frågor jag behövt få svar på efter hand som arbetet förlöpt till de personer som ansetts bäst lämpade att svara inom respektive område. Då detta är en fallstudie som berör arbetsgången med kontroller och dokumentationer på Tekniska förvaltningen i Luleå kommun har mina handledare Thomas Åberg och Mikael Engström tillsammans med Bengt Ranneberg och Ulf Wikström som själva arbetar med frågorna kunnat svara på det allra mesta. 


	Intervjuerna som är grunden till kommande jämförelser har gjorts med personer som jag kommit i kontakt med via personer som hjälpt mig i andra delar av uppsatsen. De aktörer som använder programmet DeDU har jag kommit i kontakt med genom Rickard Angerhäll på WSP Systems. 





2.4. Metodkritik


I denna uppsats har Tekniska förvaltningen själva fått uttala sig om sitt arbete och dess brister. 


Vid ett ifrågasättande av de metoder jag använt i denna uppsats kan jag själv förstå om någon anser det olämpligt att enbart förlita sig till detta då förvaltningen i egenskap av studieobjekt skulle kunna ge en något vinklad bild av verkligheten.


	Detta vill jag till mitt försvar förklara som avhängigt den fallstudie jag genomför. För att ta reda på hur arbetet med hantering och lagring av insamlade data på Tekniska förvaltningen i Luleå Kommun fungerar idag och dessutom kunna komma fram till vad det är som eftersträvas behövde jag få reda på deras åsikter och ingen annans. Det är deras problem som skall lösas, inte någon annans. Därmed tror jag också att de försökt ge en så sanningsenlig bild som möjligt, de har ingenting att vinna på att inte göra det.





2.5. Källkritik


Denna uppsats baseras till viss del på elektroniska källor (Internet). Att bygga sin studie på elektroniska källor innebär alltid en risk då Internet är ett fritt media där vad som helst kan publiceras. Jag har dock försökt hålla mig till källor med hög tillförlitlighet. Regeringskansliets rättsdatabas litar jag fullt ut på liksom Luleå kommuns och DeDUs respektive hemsidor. 


Vad gäller lagtexterna har jag valt att ge en kort sammanfattning av deras innehåll. Att jag inte delgivit läsaren paragraf efter paragraf beror på att denna studie inte handlar om svårigheter att följa lagar utan om att hantera och arkivera data. 


U.F.O.S. skrift Säkerhetsbesiktningar i offentliga fastigheter som utgör de tyngst vägande delarna i bakgrundskapitlet är en publikation som varmt kan rekommenderas förvaltare och övriga intressenter då den på ett enkelt sätt skapar förståelse för de lagar som förvaltare är skyldiga att förhålla sig till. 


Övriga tryckta källor har jag främst använt för att styrka de strategier jag angett. Strategierna baseras i övrigt på mina erfarenheter, inte minst från programmet för Coaching och Sport Management på Växjö Universitet vid vilket jag tidigare studerat. 


	Till metodkapitlet har jag använt mig av Alan Brymans bok Samhällvetenskapliga metoder eftersom det är en källa jag blivit rekommenderad och använt i tidigare studier. 	





2.6. Rapportens struktur


Normalt sett brukar ett examensarbete följa en struktur där teori, resultat och analys utgör de tyngst vägande delarna. Min rapport har jag istället valt att lägga upp efter en modell där man arbetar från nuvarande läge (kap 4) mot ett önskat läge, så kallt börläge (kap 5). Modellen togs fram av Jan Borgbrant på 1990-talet och användes då framförallt som en analysmodell för affärsutveckling Borgbrandt, 1990, s. 72-99.. 


	I nuläget identifieras styrkor och svagheter med det valda undersökningsobjektet medan börläget (önskat läge) går ut på att definiera hur man skulle vilja att det ser ut i framtiden. Däremellan arbetar man med att ta fram en strategi (kap 6) för att utföra den förändring som anses nödvändig för att ta sig från upplevda brister i nuläget till det önskade läget Ibid.. 


	Till uppsatsen hör även ett kapitel som redogör för intervjuer med andra aktörer i branschen i syfte att göra jämförelser och understödja uppsatsen, framför allt när det kommer till val av framtida arbetssätt (strategi).


	Anledningen till att jag valt detta tillvägagångssätt motiveras av att jag tycker att det passar det fall jag valt att undersöka. En lägesförändring vad gäller arkivering av data är just vad Tekniska förvaltningen behöver och strategin för denna är min uppgift att identifiera och beskriva. 









3. BAKGRUND


Detta kapitel syftar till att förmedla information som läsaren kan anses behöva vara införstådd i vid fortsatt läsning. Luleå kommuns styre och Tekniska förvaltningens position i organisationen ger en inledande förklaring till de lagar, regler och policys som förvaltningen är skyldiga att följa vilket har betydelse för dess arbete med besiktning och granskning av fastigheter och lokaler. Detta är tillsammans med medarbetare på Tekniska förvaltningens egna upplevelser utgångspunkterna i denna uppsats. I slutet av kapitlet ges även en beskrivning av dataprogrammen DeDU och ESS200 vilka jag kommer att återkomma till senare i uppsatsen.


 


3.1. Luleå Kommun – styre


Luleå kommuns koncernorganisation består av nämnder, förvaltningar och bolag. Dess högsta beslutande församling är Kommunfullmäktige. Under kommunfullmäktige står Kommunstyrelsen vars stödjande förvaltning är Kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsen styr bland annat över kommunens elva nämnder. Tekniska nämnden är en av dessa elva och fungerar som styrande organisation för Tekniska förvaltningen vilken är en av kommunens elva förvaltningar som ska verkställa det som bestäms (se bilaga 1) Luleå kommun – Organisation (09-02-14). 





3.1.1. Kommunfullmäktige 


Kommunfullmäktige beslutar i kommunens viktigaste frågor - budgeten, avgifter, nya bostadsområden med mera. Fullmäktige utser även ledamöter till kommunstyrelsen samt vilka ledamöter som ska sitta i kommunens övriga styrelser och nämnder. Partiernas representation utgörs av valresultatet Luleå kommun – Kommunfullmäktige (09-02-14).





3.1.2. Kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens "regering". I kommunstyrelsen ingår 15 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Karl Petersen (s) är styrelsens ordförande medan Yvonne Stålnacke (s) är vice ordförande Luleå kommun – Kommunstyrelsen (09-02-14).


Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsens övergripande uppgifter är att leda och samordna förvaltningen av kommunens ansvarsområden samt att ha uppsikt över nämnders och bolags verksamheter. 





	I ledningsfunktion ingår att leda och samordna bland annat:


			 utveckling av kommunal demokrati och medborgarinflytande 


			 personalpolitik 


			 informationsverksamhet, utveckling av informationssystem och IT 


			 fysisk planering, energiplanering och energihushållning* 


			 mark- och bostadspolitik, trafikpolitik och trafikförsörjning* 


			 övergripande miljö- och folkhälsoarbete*** Områden markerade med * berör Tekniska förvaltningens verksamhetsområde.





	Kommunstyrelsen förbereder och yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige ska behandla. Styrelsen verkställer också fullmäktiges beslut och fullgör andra uppdrag som fullmäktige lämnat över till styrelsen Luleå kommun – Kommunstyrelsens uppdrag (09-02-14).





3.1.3. Tekniska nämnden


”Tekniska nämnden fullgör de uppgifter avseende kommunens vatten och avloppsförsörjning, väghållning, parker, natur och grönområden, kommunens skogsinnehav, renhållningsväsen samt byggnader, som ej förvaltas av annan nämnd eller styrelse”. Nämnden fullgör även de uppgifter avseende det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder som ej förvaltas av annan nämnd eller väghållare Luleå kommun – Strategisk plan och budget (09-02-14).


Tekniska nämnden ska skapa förutsättningar som möjliggör för Tekniska förvaltningen att uppfylla kommunmedborgarnas viktigaste behov och förväntningar inom dess verksamhetsområde. All verksamhet ska sträva mot en ekonomisk och ekologisk hållbar framtid. Vidare ska Tekniska nämnden med beaktande av kundbehov och tillgängliga ekonomiska ramar, utforma konkreta mål och handlingsplaner, följa upp beslut och granska kvalitén på vidtagna åtgärder, utgöra remissinstans inom eget verksamhetsområde samt bereda medborgarförslag Ibid.. 





3.1.4. Tekniska förvaltningen


Tekniska förvaltningen i Luleå kommun har ca 470 medarbetare och omsätter ca 1 miljard kronor per år inom områdena avfall, park och natur, gata och trafik, projektutveckling, fastigheter samt vatten och avlopp. Fastighetsavdelningen är uppdelad i förvaltnings- och utbildningslokaler samt omsorg-, kultur- och fritidslokaler Luleå kommun – Tekniska förvaltningen, verksamhet (09-02-16). 
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Bild 3.1.4. Organisationsschema Tekniska förvaltningen Luleå kommun – Tekniska förvaltningen, organisation (09-02-15)



Tekniska förvaltningen ansvarar för ett stort anläggningskapital enligt nedan Luleå kommun – Teknisk nämnd, verksamhetsberättelse 2008 (09-02-16): 


			ca 650 km dricksvattenledningar 


			ca 590 km spillvattenledningar 


			ca 310 km dagvattenledningar 


			1 avfallsanläggning med deponi/sortering/mellanlagring 


			4 bemannade återvinningscentraler 


			5 900 ha skog 


			380 ha parker, grönytor 


			750 ha naturmark 


			450 parkbänkar 


			62 lekplatser 


			40 boll- och isplaner 


			874 m kajer 


			2 ha plantskola 








			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			ca 633 000 m2 egna lokaler 


			ca 73 000 m2 inhyrda lokaler 


			400 km gator och vägar 


			200 km enskilda vägar 


			120 km gång- och cykelbanor 


			14 km järnvägsspår 


			103 st. broar/tunnlar 


			offentlig belysning, ca 18 000 punkter (gator, gång och cykelbanor, parker etc.). 


			Trafiksignaler på 30 platser 


			96 st. biljettmaskiner/parkeringsautomater 


			10 st. vattenverk inkl. Gäddviksverket (90 % av kapaciteten) 


			11 st. avloppsverk inkl. Uddeboverket (90 % av kapaciteten) 


			110 pumpstationer 


			3 dricksvattenreservoarer








			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			
































3.2. Fastighetsägarens ansvarsområde


Följande avsnitt behandlar delar av de lagar, regler och policys som Tekniska förvaltningen i egenskap av Kommunal förvaltare är skyldiga att följa. Detta avsnitt syftar enbart till att ge en övergripande bild över fastighetsägarens ansvarsområde vad gäller säkerhet för människa och miljö, ett område som anses vara oerhört komplext.





För att minimera risker i bostäder och lokaler har regering och riksdag fattat beslut om regler som innebär att ansvaret för arbetsmiljö, säkerhet och skydd av medborgarnas miljö och naturresurser till stora delar vilar på fastighetsägarna U.F.O.S s. 3.. 


Säkerhetsfrågor är det område inom fastighetsförvaltningen som lagstiftningen lagt störst vikt vid. Förvaltningen måste bedrivas så att risker för miljön och dem som vistas i lokalerna minimeras. De områden som ansetts särskilt viktiga ur säkerhetssynpunkt är tekniska egenskaper i byggnadsverk, fysisk arbetsmiljö samt vilka effekter detta får på den omgivande miljön Ibid..


Syftet med säkerhetsarbetet är att i alla lägen säkra miljön för de människor som vistas i och kring byggnaderna, men också för dem som arbetar med fastighetsunderhåll. Byggnaderna är inte bara arbetsplats för hyresgästen utan också arbetsplats för drift- och underhållspersonal Ibid. s. 5..  


Inom dessa områden är fastighetsägaren skyldig att genomföra egenkontroll och regelbundna besiktningar. Fastighetsägaren måste dessutom redovisa utfallen av besiktningar i protokoll till respektive tillsynsmyndighet för flera av dessa områden. Säkerhetsbesiktningar i offentlig fastighetsförvaltning är ett komplicerat område att beskriva då besiktningarna styrs av många lagar som delvis överlappar varandra. Dessutom förändras regelverket kontinuerligt Ibid. s. 1.. 


Lagstiftningen för byggnader kan grovt delas in i tre delar:


			Plan- och bygglagen (PBL) som rör de tekniska delarna i en byggnad.


			Arbetsmiljölagen som ställer krav på arbetsplatsen och bostadens inre miljö.


			Miljöbalken som syftar till att skydda den yttre miljön och bidra till att minska resursutnyttjandet av naturens tillgångar U.F.O.S. s.3..








Lagstiftningen för byggande och fastighetsförvaltning kan även delas in i områdena:


			Bygg- och förvaltningsområdet vilket styrs av Plan- och bygglagen (PBL) och Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL) m.fl.


Miljöområdet som styrs av Miljöbalken med inriktning på den yttre miljön.





Arbetsmiljöområdet där Arbetsmiljölagen är styrande Ibid. s.6..





Utifrån dessa identifieras tre huvudsakliga arbetsområden som fastighetsägaren särskilt måste arbeta med:


			God arbetsmiljö





Säkra byggnadsverk


Skydd av miljö och hushållning med resurser Ibid.





Nedan följer en utförligare beskrivning av dessa arbetsområden samt kortare sammanfattningar av fler lagar som berör fastighetsägarens ansvarsområde, här fokuserat på kommunala fastighetsägare. 





3.2.1. God arbetsmiljö


Begreppet god arbetsmiljö innebär att miljön anpassas till människans förutsättningar i både fysiskt och psykiskt avseende. Miljön ska vara sund, säker och trygg. Dessutom ska arbetsmiljön också kunna påverkas av arbetstagaren genom förändringar i arbetssituationen och i olika arbetsmoment Ibid. s.7.. 


	Det styrdokument som anger kraven för god arbetsmiljö är Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) Ibid.. Lagen anger bland annat att ”arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker arbetsmiljö” SFS 1977:1160 2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet § 2 samt att de arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande skall vara tillfredsställande” SFS 1977:1160 2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet § 3. 


Till Arbetsmiljölagen hör ett antal föreskrifter. En av dessa föreskrifter är Arbetsplatsens utformning (AFS 2000:42) vilken beskriver kraven på belysning, ventilation, luftkvalitet, larm och utrymning redan vid projektering av byggnader och anläggningar U.F.O.S. s.8.. 





3.2.2. Säkra byggnader


Säkra byggnader fokuserar på tekniska egenskaper, åtgärder eller andra faktorer som påverkar användningen av lokalerna. Begreppet innefattar även ändring eller rivning av byggnaderna. Säkerhet kan i allmänna ordalag också uttryckas som ”resultatet av vidtagna åtgärder eller andra faktorer som minskar sannolikheten för att olyckor eller andra oönskade händelser ska inträffa” U.F.O.S. s.8..


	Lagen om tekniska egenskapskrav (BVL), SFS 1994:847, är det styrdokument som till större delen anger kraven på säkra byggnader med innemiljö. Lagen anger både egenskapskrav på byggnader och anläggningar samt de byggprodukter som byggs in. Dessutom innehåller lagen bestämmelser om funktionskontroll av ventilationsanläggningar med mera Ibid..


	Någon tydlig avgränsning för BVL mot Arbetsmiljölagen och Miljöbalken finns inte. Samtliga innehåller krav på tillgänglighet och hushållning med vatten och avfall men behandlar samma problem ur olika synvinklar U.F.O.S. s.8..


	Utöver BVL finns föreskrifter och regler som ges ut av olika myndigheter (exempelvis Statens Räddningsverk och Boverket) vilka reglerar kraven på säkerhet och förebyggande säkerhetsarbete ytterligare. I dessa återfinns exempelvis krav på att kall- och varmvatteninstallationer konstrueras och kontrolleras så att legionellabakterier och andra mikroorganismer inte kan föröka sig så att ohälsa uppstår (BBR avsnitten 6:61 och 8:42) U.F.O.S. s. 8..





3.2.3. Skydd av miljö och hushållning med resurser


Att enbart betrakta byggnaden som ett tekniskt system räcker inte. I verkligheten är det flera komplexa system där tekniken, människan och organisationen samverkar och är beroende av varandra. Miljön påverkas exempelvis både av hur lokalerna utformas och hur de används. En bra utformning kan både påverka flexibilitet i användning och minimera behovet av ombyggnader i samband med att hyresgästens verksamhet ändras. Miljön påverkas också av de byggnadsmaterial och de resurser som förbrukas för att uppföra byggnaden. På lång sikt påverkas miljön och hushållningen med resurser även av uppvärmning, underhåll och annan drift av byggnaden. Sammantaget utgör byggnader och drift av dessa en av de enskilt största miljöpåverkande faktorerna när det gäller påverkan av miljö och hushållning av resurser Ibid. s.10..


	Miljöbalken (SFS 1998:808) är det styrdokument som närmast anger kraven för skydd av miljö och hushållning med resurser. Balken innehåller bestämmelser som särskilt riktar sig till fastighetsägare. Där anges exempelvis att bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska brukas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Dessutom ska den som bedriver verksamhet även kontrollera och bedöma de risker som verksamheten kan medföra ifråga om olägenhet för hälsa och miljö. Detta medför ett utvidgat ansvar för fastighetsägaren som i samarbete med hyresgästen måste arbeta med de frågor som kan påverka miljön i fråga om luft, vatten, energiförbrukning, avfall etc. Ibid. s.11.. 





3.2.4. Kommunallag (SFS 1991:900)


Kommunens verksamhet styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser vilka anger förutsättningarna för den kommunala befogenheten. 


Lagen anger bland annat att kommunen själv får ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och som har anknytning till kommunen eller deras medlemmar och som inte ska handhas av annan, exempelvis stat eller landsting. 


Bestämmelserna i andra lagar kan utvidga den kommunala kompetensen och befogenheten och ge möjlighet att frångå de grundläggande principerna i kommunallagen SFS 1991:900.





3.2.5. Reglemente för Tekniska nämnden Luleå Kommun


Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller för Tekniska nämnden bestämmelser i detta reglemente Luleå kommun – Reglemente Teknisk nämnd (09-02-14).





3.2.6. Förvaltningslag (SFS 1986:223)


Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. Lagen anger rättigheter och skyldigheter för myndigheter och enskilda samt innehåller regler om överklagande.


Om någon annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från förvaltningslagen så gäller de bestämmelserna. SFS 1986:223. 





3.2.7. Lag om energideklaration för byggnader (SFS 2006:985)


Lagen om energideklaration för byggnader syftar till att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader SFS 2006:985. Lagen anger bland annat att den ”som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad skall se till att det finns en energideklaration för


byggnaden” SFS 2006:985 §4 samt att den som äger en byggnad skall se till att det alltid finns en energideklaration för byggnaden som inte är äldre än tio år SFS 2006:985 §5.





3.2.8. Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)


Lagen om skydd mot olyckor gäller främst brandskydd men även förebyggande av andra tänkbara olyckor SFS 2003:778. Lagen ersätter den tidigare Räddningstjänstlagen. Lagens införande innebär att räddningstjänsten numer är skyldig att granska respektive fastighetsägares brandskyddsdokumentation medan de tidigare var skyldiga att själva genomföra denna dokumentation Ibid.. Skyldighet att upprätta brandskyddsdokumentation gäller inte alla fastigheter men samtliga kommunens fastigheter som omfattas i denna uppsats. 








3.3. DeDU 


DeDU är ett dataprogram som utvecklats av WSP Systems i Umeå. WSP är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom områdena samhällsbyggnad, hus, industri och miljö. WSP är med ca 10 000 medarbetare ett av de största konsultföretagen i Europa och bland de största i världen. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i England och Sverige, men också i övriga Europa, USA, Afrika och Asien. I Sverige har WSP ungefär 2 000 medarbetare och bedriver verksamhet inom bl.a. WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP Samhällsbyggnad och WSP Systems DeDU (09-03-12).










Programmet DeDU marknadsförs av WSP Systems själva som marknadens mest användarvänliga program för:





			planering av förebyggande underhåll, tillsyn och skötsel





ärendehantering och felanmälan


energi och miljö


myndighetsbesiktning


hantering av nyckellån


dokumentarkiv


automatiskt fördelade arbetsordrar inklusive mobillösning för arbetsordrar Ibid.  





Samtliga medarbetare inom Luleå kommun har tillgång till programmet. Tekniska förvaltningen använder i dagsläget DeDU för att samla olika slags information om egna fastigheter och anläggningar. Inom områdena ventilation, hissar, portar och tryckkärl har man även börjat använda programmet för besiktningar som utförs på entreprenad av konsulter Ranneberg (09-03-11).





3.3.1. DeDU Besiktningar 


I DeDUs modul för besiktningar kan företag och organisationer hantera alla sorters besiktningar såsom OVK (obligatorisk ventilationskontroll), hissar, elrevision, lekplatsbesiktningar med mera. Allt byggs upp med fritext, egen rubriksättning och status. 


Entreprenörer och konsulter kan själva via Internetapplikationen DeDU Web kvittera sina besiktningar. De kan också bifoga filer i form av foton, protokoll, ritningar etc. samt skriva ut färdiga protokoll för att skicka vidare till berörda myndigheter. Informationen lagras direkt i DeDU vilket möjliggör enkel uppföljning. På detta sätt har företaget eller kommunen tillgång till tidigare lagrad information vilket underlättar vid exempelvis byte av entreprenör DeDU broschyr PDF (09-03-12). 


Exempel på besiktningsprotokoll återfinns i bilaga 3, ytterligare information återfinns i bifogad broschyr (gäller tryckt version, i annat fall hänvisas till PDF i källförteckningen).


																   







3.3.2. DeDU Planeringsverktyg 
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I DeDU finns även ett planeringsverktyg som kan användas av företag och organisationer för att planera exempelvis besiktningar, egenkontroller och underhåll. Här kan företaget eller organisationen själva ange när respektive besiktning skall ske. Allt eftersom besiktningarna utförs och resultat inkommer uppdateras kalendern med information och planering av eventuell åtgärd.


Bild 3.3.2. Exempel från planeringsverktyget i DeDU Sammanställning – Besiktningar i DeDU 





Mer information om programmet DeDU finns på WSP:s hemsida; http://www.wspgroup.se/sv/WSP-Sverige/





3.4. ESS200


ESS200 är ett dataprogram som är utvecklat av programvarubolaget Vitec. Idag använder Tekniska förvaltningen ESS200 för att hantera data som rör fastighetsenergi (el, fjärrvärme, fjärrvärmeflöden och vatten). Varje månad läser fastighetsskötare och maskinister av mätare i respektive fastighet. Uppmätta värden för de sedan in i programmets Internetbaserade version Web-ESS. Medarbetare på Tekniska förvaltningen får då direkt tillgång till uppgifterna med vilka de bland annat kan jämföra elförbrukning i olika typer av fastigheter, se hur energiförbrukningen förändras över året och från år till år samt titta på energikostnader och göra prognoser för framtiden. Exempel på data ur programmet återfinns i bilaga 6.


	För att kunna hantera respektive fastighet läggs information om dess totala area, antal våningar, typ av energiförsörjning och liknande upp för varje ny fastighet som Tekniska förvaltningen förvaltar in i programmet. Dessutom inhämtas klimatdata från SMHI:s station på Kallax (Luleå flygplats) dagligen. Denna data räknas om till antalet graddagar/månad eller år. En graddag är ett mått på energibehovet. Det beräknas utifrån en fastställd utomhustemperatur på 17°C. Har det varit 11°C i snitt ett dygn blir det sex graddagar (17-11=6). Detta är viktigt eftersom temperaturen har en direkt koppling till energiförbrukningen. 


Utöver detta kan förvaltningen ange speciell information om en fastighet, till exempel om där pågår en ombyggnation vilket medför extra energiåtgång för byggarbetarnas utrustning. Detta görs för att kunna spåra och förklara avvikande data Wikström (09-03-19).


	Luleå kommun har satt som mål att minska energiförbrukningen i kommunala fastigheter med 20% till år 2020. Detta görs i enlighet med EU:s miljömål men kommunen ser också ett eget vinstintresse i att spara energi Ibid. .


	I dagsläget går det inte att länka information mellan dataprogrammen ESS200 och DeDU Ibid. . 


	






4. NULÄGE


Detta avsnitt syftar till att beskriva hur Tekniska förvaltningens arbete med besiktning och egenkontroll av fastigheter fungerar idag. Stor vikt läggs vid förvaltningens arbete med hantering och lagring av data från dessa vilket leder fram till en utförligare problembeskrivning.





4.1. Kvalitetssäkring


I dagsläget arbetar Tekniska förvaltningen med kvalitetssäkring av samtliga fastigheter inom en rad olika besiktningsområden. Förvaltningen genomför själva en del av de besiktningar, egenkontroller och dokumentationer av fastigheter och anläggningar som är grunden till kvalitetssäkringen. De besiktningar som förvaltningen inte själva utför hyrs in på entreprenad. Konsulter från bland annat Räddningstjänsten och teknikkonsulten ÅF bidrar idag med en stor del av informationen som samlas in. En tabell med information kring de kontroller som genomförs återfinns i bilaga 2 Protokoll besiktningar och egenkontroller, nuläge (09-03-11). 


	De flesta besiktningarna skall genomföras enligt lag, utöver dessa gör Tekniska förvaltningen även ett par andra besiktningar enligt rekommendationer från Luleå kommun eller som ett led i att minska sina egna kostnader Ibid.. Från förvaltningens sida ser man en möjlighet att spara pengar genom att kontrollera exempelvis elförbrukningen i respektive fastighet.


	Beroende på vilka lagar och rekommendationer som finns för respektive besiktningsområde anges resultaten från besiktningar och egenkontroller i olika format. Det kan vara siffror, klasser, godkänd/icke godkänd och så vidare. 





4.2. Lagring av data


Information från besiktningar och kvalitetskontroller av fastigheter och anläggningar som genomförs av Tekniska förvaltningen och inhyrda konsulter lagras idag i regel antingen i pärmar på förvaltningen, i programmet DeDU, på hårddisken V: eller i respektive konsults databas (se bilaga 2) Ibid.. 





4.3. Problembeskrivning


4.3.1. Datans format


Med datans format avses här att insamlad information mäts och presenteras i endera siffror eller bokstäver. Detta beror på att de är en följd av klasser, rapporter, referenser, dokument och tabeller av olika slag. Som en följd av detta uppstår ett problem som grundar sig i att det upplevs svårt att sammanföra data av olika format, vilket kan vara värdefullt exempelvis vid varudeklarationer Åberg (09-03-19).





4.3.2. Nuvarande hantering och lagring


Idag lagras insamlad data från kontroller och deklarationer som berör Tekniska förvaltningens fastigheter och anläggningar på ett sätt som upplevs som irrationellt av förvaltningens medarbetare Åberg (09-03-19). 


Beroende på vem som genomför och ansvarar för kontrollen hamnar insamlad data i nuläget antingen i en pärm på hans/hennes kontor eller i en fil/hårddisk på hans/hennes dator alternativt i förvaltningens centrala arkiv Ibid.. 


Problem uppkommer då det många gånger endast är en person som säkert vet var man finner en specifik uppgift och han eller hon inte är tillgänglig när informationen behöver plockas fram för att användas Ibid.. 


Att informationen är utspridd rent fysiskt innebär också problem när flertalet uppgifter om en och samma fastighet skall vägas samman. Detta är nödvändigt till exempel när Tekniska förvaltningen skall äska pengar hos kommunen för åtgärder av funna brister eller sammanställa en varudeklaration av en fastighet Åberg och Engström (09-02-11).





4.3.3. Tid


Ett problem som är direkt kopplat till nuvarande hantering och lagring är tiden det tar att få tag i en speciellt efterfrågad uppgift. Förutom att detta innebär en stor tidsåtgång för den medarbetare på förvaltningen som behöver få tag på uppgifter för att kunna utföra sitt eget arbete händer det då och då även att andra personer tar kontakt med förvaltningen för att få reda på en uppgift. Senast var det en föreståndarinna för ett äldreboende som ville få reda på resultatet från en nyligen genomförd radonbesiktning på hennes arbetsplats. Att söka reda på denna uppgift tog ett par timmar för Tekniska förvaltningen eftersom ingen visste exakt i vilken pärm dessa uppgifter fanns Åberg (09-03-19).  





4.3.4. Trovärdighet


Aktören, det vill säga den person som genomför kontrollen eller dokumentationen, spelar en viktig roll i arbetet. Det är ytterst viktigt att den som genomför arbetet besitter nödvändig kompetens. Som det är idag genomförs besiktningar, kontroller och dokumentationer förutom av medarbetare på förvaltningen själva även på entreprenad. I dagsläget har Tekniska förvaltningen inhyrda konsulter från bland andra Räddningstjänsten i Luleå och teknikkonsultföretaget ÅF Protokoll besiktningar och egenkontroller, nuläge (09-03-11). 


	Något problem med besiktningsmän upplevs inte idag men diskuteras ändå här eftersom detta är något man bör vara observant på.





4.3.5. Säkerhet


Gemensamt för ovan nämnda problem är de risker för säkerhet som de i värsta fall kan orsaka. Samtliga egenkontroller och besiktningar som Tekniska förvaltningen genomför grundar sig i en önskan om att säkerställa standarden för bostäder, arbetsplatser och fritidsanläggningar för kommunens medborgare och den omgivande miljön. Exempel på problem med hanteringen av data som kan leda till ökade risker för människa och miljö är brister i uppföljning över tid så att en negativ förändring av ett värde inte upptäcks förrän det har gått för långt.



5. BÖRLÄGE


Detta kapitel skall beskriva det arbetssätt och det dataprogram som Tekniska förvaltningen i Luleå kommun strävar efter att arbeta med i framtiden. Krav på programmet anges tillsammans med exempel på vad det skulle kunna åstadkomma i form av samlade dokument som rör data/fastighet eller anläggning.





5.1. Krav på nytt system


Tekniska förvaltningen i Luleå Kommun har enligt gällande lagar samt egna policys önskemål om att en framtida databas skall innehålla, hantera och sortera insamlade data inom områdena miljö, arbetsmiljö och säkerhet samt möjlighet till källsortering (jfr. protokoll bilaga 2). 


	För att ett nytt arbetssätt med digital lagring och hantering av insamlad data skall fungera krävs det att det program som skall möjliggöra detta uppfyller en rad funktioner. 


	Programmet skall kunna ordna insamlad data av alla slag och vid behov kunna sortera dessa efter:





			All insamlad data som rör en viss fastighet eller anläggning.





Speciellt efterfrågad data som rör en viss fastighet eller anläggning, till exempel tillgänglighet i omsorgsboenden. 


Speciellt efterfrågad data som visar på förändring över tid för en fastighet eller en anläggning, exempelvis upplevelsen av buller på en arbetsplats. 


Data som rör fastigheter eller anläggningar av en viss typ, till exempel alla kommunens simhallar.





Dataprogrammet bör även kunna användas för att ta fram genomsnittliga värden av insamlad data av en viss typ för att kunna skapa en bild över hur det ser ut i allmänhet samt för att snabbt kunna överväga vilken eller vilka fastigheter som behöver ses över först. 


	Utöver detta bör programmet kunna varna när det är dags att genomföra en ny kontroll av exempelvis radon eller när förvaltningen bör upprätta nya brandskyddsdokumentationer. Detta skulle kunna ske genom att ett automatiskt utformat meddelande skickas via e-post till ansvarig avdelning eller medarbetare.


	Viktigt är att programmet skall kunna hantera all sorts information oavsett format. De flesta värden anges i siffror men Tekniska förvaltningen gör även dokumentationer där resultaten inte kan anges på detta sätt. Exempel på detta kan till exempel vara upplevelser av arbetsmiljöns kvalitet utifrån enkätundersökningar. 


	Viktigt är också att programmet är säkert och har en god back-up för att undvika att insamlad data hamnar i fel händer eller att den går förlorad vid virusintrång eller datahaveri.


	Utöver detta vill man från Tekniska förvaltningens sida att programmet skall kunna understödja och bidra med data till deklarationer så som energideklarationer och miljödeklarationer vilket de tror kommer regleras av allt fler och strängare lagar i framtiden. Allra helst vill de genom en enda knapptryckning kunna få all data som rör en fastighets deklaration på dataskärmen Åberg (09-03-19). 






5.2. Kontinuitet, tydlighet och enkelhet


Ett nytt system för hantering av insamlade data bör bygga på tre viktiga saker; kontinuitet, tydlighet och enkelhet. 


	Med kontinuitet menas att systemet ständigt skall uppdateras med nya insamlade data allt eftersom kontroll och granskning görs. Så fort exempelvis en radonmätning av en grupp fastigheter gjorts skall dessa värden föras in i systemet så att databasen alltid innehåller de mest aktuella värdena. Gamla värden bör sparas så att uppföljning kan ske. Förvaltningen skall till exempel kunna visa på hur ett värde förändrats över tid. 


	Tydlighet syftar till att inga oklarheter vad gäller de olika värdena skall kunna uppstå. Inga felaktiga tolkningar av vilket värde som är vilket, när det är uppmätt och inte heller var det kommer ifrån, det vill säga från vilken fastighet eller anläggning, skall kunna uppkomma.


	För att alla medarbetare som behöver ha tillgång till insamlade data skall kunna hämta dessa ur databasen måste systemet dessutom vara enkelt att använda. Att söka efter en speciell uppgift eller en speciell byggnads data skall inte kräva några avancerade datakunskaper. 


	Medarbetare på Tekniska förvaltningen uttrycker även en önskan om att programmet skall vara beprövat. De har inte själva kunskapen att utveckla ett dataprogram utan vill använda sig av ett väl utformat program som fyller de funktioner förvaltningen behöver Åberg (09-03-19). 





5.3. Exempel på användningsområden


Detta kapitel innehåller tre exempel på användningsområden för ovan beskrivna dataprogram. 


	Uppgifterna till de två första exemplena är sammanställda av Stefan Marksved på Tekniska förvaltningen i Luleå kommun och kommer från de pärmar, filer och dataprogram som förvaltningen har. Att uppgifter saknas för en del områden samt att exakta siffror inte kunnat presenteras inom rimlig tid är ett tecken på bristerna med nuvarande hantering av data.


	Önskemål om att kunna presentera samma uppgifter på olika sätt beroende på målgrupp har framkommit från medarbetarna på förvaltningen. Tanken är att exakta värden skall kunna sammanställas i en intern version för dem som är intresserade av dessa samtidigt som en publik version, med färgindex, skall kunna presenteras för exempelvis boende i kommunens lokaler. 


	I denna studie presenteras endast exempel med färgindex beroende på tidigare nämnda brister (se ovan samt problembeskrivning kap 4.3.).  





5.3.1. Exempel 1: Midskogens äldreboende


Exempel 1 (bilaga 4) är ett exempel på hur en presentation av data från besiktningar för en viss fastighet, i det här fallet det nybyggda äldreboendet Midskogen (B) på Bergviken i Luleå skulle kunna se ut. 





5.3.2. Exempel 2: Tunaskolan


Exempel 2 (bilaga 5) liknar till stor del föregående exempel. En skillnad som kan ses är dock att förvaltning av en skola även innebär ansvar för besiktning av redskap och lekutrustning i lokalerna. Dessutom finns, i exemplet från Tunaskolan, uppgifter om genomförd PCB-mätning vilket saknas i exemplet från Midskogens äldreboende då detta är nybyggt och ännu inte behövts genomföras. Tunaskolan är belägen i stadsdelen Tuna i centrala Luleå, där bedrivs undervisning för elever i år 4-9.


5.3.3. Exempel 3: Värdeförändring - Energiförbrukning


Exempel 3 (bilaga 6) är ett exempel på hur en presentation av insamlad data för energiförbrukning hämtad ur det tidigare beskrivna dataprogrammet ESS200 skulle kunna se ut. Exemplet beskriver Hemängsskolan i området Hammaren, Sunderbyn, väster om Luleå. Här visas den förändring av energiförbrukningen som skett sedan 2006 när ett nytt behovsstyrt ventilationssystem installerades. 2008 syns tydligt hur åtgärden slagit igenom. Prognosen för 2009 är något missvisande då denna bygger på klimatdata för januari och februari som var något kallare än vanligt Wikström (09-03-19).  





 






6. STRATEGI


Strategikapitlet syftar till att beskriva vägen från nuläget till det eftersträvade börläget. Kapitlet inleds med en sammanfattande SWOT-analys.





6.1. SWOT-analys


En SWOT-analys kan användas på många sätt. Här används den som ett medel att sammanfatta de problem (weaknesses) som uppkommer vid den hanteringen av data som används idag. Tabellen visar också på de styrkor (strengths) som systemet har i övrigt samt de möjligheter (opportunities) till förbättring som identifierats. Hot (threats) syftar till att redovisa de eventuella svårigheter en förändring kan innebära. SWOT-analysen utgör en grund för fortsatt analys och strategi. 





Strengths


Opportunities


Kontroller och insamling av data fungerar bra i nuläget. 


Tydliga regler gör det lätt att bestämma om uppmätta värden är godkända eller inte. 


Kompetensen hos dem som genomför kontroller och deklarationer anses tillräcklig.


Ny metod för lagring av insamlade data möjliggör effektivare användning och bättre möjlighet att kommunicera och dela med sig av data till berörda parter.


Uppföljning av värden över tid kan bli enklare att genomföra.


Jämförelser av värden kan bli enklare att göra.


Samtliga medarbetare kan få tillgång till data de kan behöva i sitt arbete.


”Varningssystem” i den nya databasen kan göra det enklare att hålla koll på när en ny kontroll eller dokumentation skall/bör göras.


Weaknesses


Threats


Insamlade data förvaras idag på ett för flertalet medarbetare otillgängligt sätt.


Svårigheter med att sammanställa utveckling över tid för ett värde upplevs.


Svårigheter med att jämföra värden för olika fastigheter och anläggningar upplevs.


Delgivning av information från besiktningsprotokoll till berörda parter upplevs tidskrävande.


Redan insamlade data är svåra att få tag på vilket kan innebära problem vid införande av ett nytt arbetssätt. 


Samtliga medarbetare som skall ha tillgång till det nya systemet måste utbildas i hur det används. 


Virusintrång/datahaveri skulle i värsta fall kunna leda till att all insamlad data försvinner.





Tabell 6.1 SWOT-analys





6.2. Strategi för förändring


För att åstadkomma en förändring av ett väl invant sätt att arbeta krävs tydlighet och hårt arbete till en början. Förhoppningen om att systemet/dataprogrammet skall bli ovärderligt i slutändan bör ligga till grund för att motivera arbetsinsatsen.  


	Förändringsarbetet bör inledas med att sprida information om det nya arbetssättet/dataprogrammet. Att föra fram de problem som funnits samt att tala om att det nya sättet att arbeta kommer att underlätta för var och en är två viktiga faktorer för att göra medarbetarna delaktiga. Inger Larsten skriver i sin bok Olikhet - en styrka att det är ”människorna i organisationen som åstadkommer resultaten och det är i människorna kraften att driva utvecklingen finns” Larsten, 2000, s. 35.. Larsten säger också att ”Visioner, mål och strategi måste vara synliga och tydliga för dem som ska göra jobbet för att de ska känna mening med det de gör” Larsten, 2000, s. 43. . 


	Vidare bör man så fort databasen tas i bruk informera och utbilda medarbetare som skall använda sig av det i hur det skall användas samt om vilka risker som finns med en felaktig användning. Dessutom bör man ge ut en manual som på ett enkelt sätt visar hur man utför olika moment, till exempel för in data, söker data samt sorterar data efter vad som efterfrågas. 


	Att utse en person på Tekniska förvaltningen som ansvarig för systemet är en god idé. Medarbetare som arbetar inom andra områden än förvaltning, kontroll och varudeklaration kan då och då även de behöva ta del av speciella data och då är det bra om de har någon att vända sig till för att få hjälp med att finna dessa. Andrew Mayo och Elisabet Lank skriver i boken Lärande i organisationen att ”Villighet att undervisa och handleda andra måste krävas av alla företagets anställda och vara en förutsättning för befordran” Mayo och Lank, 1994, s. 196.  .


	Denna person, eller någon annan, skulle också behöva arbeta med att föra in tidigare insamlade data i den nya databasen. Detta är dock inte alldeles enkelt med tanke på att dessa uppgifter är spridda på olika avdelningar, i pärmar på olika medarbetares kontor samt i olika databaser både på förvaltningen och hos inhyrda konsulter. Dessutom är det en enorm mängd data som finns arkiverad.


	Ett annat alternativ skulle kunna vara att hyra in tjänsten av ett utomstående företag som arbetar med data och programmering. Fördelar med detta skulle till exempel vara att arbetet utförs av personer som är experter på denna typ av system och har full koll på hur och var respektive uppgift skall föras in. Nackdelar som ett sådant alternativ kan medföra är dock att dessa personer inte är medvetna om de olika värdenas betydelse och inte skulle upptäcka om de var felaktiga samt att det skulle kosta pengar. Kostnadsberäkning för olika alternativ bör göras innan beslut fattas. 





6.3. Arkivering i DeDU


Programmet DeDU används idag av Tekniska förvaltningen för arkivering av bland annat ritningar och protokoll som rör deras fastigheter och anläggningar. Till viss del har förvaltningen börjat använda programmet även för lagring och hantering av data från besiktningar och egenkontroller. Detta gäller främst ventilationskontroller samt besiktningar av hissar (lyft och tryckkärl) Ranneberg (09-03-11). Ett alternativ till att införa ett helt nytt system för hantering och lagring av data från besiktningar och egenkontroller vore att utöka användandet av DeDU.


	Rickard Angerhäll som arbetar med programmet på WSP Systems säger att de har andra kunder som använder programmet för liknande ändamål. För Tekniska förvaltningens del anser han att det vore en god idé att använda programmets besiktningsmodul. I denna kan medarbetarna själva ange ramarna för hur respektive besiktning skall presenteras, vilka gränsvärden som skall rubriceras som godkänd, godkänd med anmärkning osv Agerhäll (09-03-13).  


	Fördelar med att använda DeDU vore främst att medarbetarna på Tekniska förvaltningen är vana att arbeta med programmet, att tjänsten redan är inköpt samt att programmet har hög säkerhet och god back-up. 


	En annan fördel är att en liten del data från tidigare utförda kvalitetskontroller redan finns inlagda i systemet. 


	Dessutom finns det möjlighet att skapa egna, begränsade, användare för konsulter så att de själva genom att logga in i Internetapplikationen DeDU Web kan lägga upp resultat från besiktningar som de genomför. På så sätt kan både förvaltningen och konsulten följa upp vad som händer med ärendet. Konsulten kan också bifoga filer i form av foton, protokoll, ritningar etc. samt skriva ut färdiga protokoll för att skicka vidare till berörda myndigheter. Alla händelser lagras även i en historiklogg vilket möjliggör ytterligare uppföljning. Att förvaltningen på detta sätt själva får tillgång till allt material som konsulten lägger in i programmet innebär också att inget går förlorat även om de byter konsult  DeDU broschyr PDF (09-03-12).


	Angerhäll poängterar att det är viktigt att redan vid upphandlingen göra klart för entreprenören att kvittering skall ske i beställarens system (DeDU) eftersom entreprenören i vissa fall kan uppleva detta som merjobb då han/hon i regel har ett eget system där respektive besiktning skall registreras Sammanställning – Besiktningar i DeDU.


	Ännu en fördel med att använda DeDU vore att samtliga medarbetare i Luleå kommun har tillgång till programmet. Därmed skulle exempelvis en rektor för en skola i kommunen kunna logga in och ta del av besiktningsprotokoll som rör den skola han eller hon ansvarar för Ranneberg (09-03-11). 






7. JÄMFÖRELSER


Detta kapitel innehåller resultat av intervjuer som gjorts med andra aktörer i syfte att jämföra arbetssätt och få reda på huruvida utökad användning av DeDU vore en god idé. Intervjuguider återfinns i bilaga 7 och 9.





7.1. Intervjuer med aktörer som använder dataprogrammet DeDU


7.1.1. Intervju med Christer Löfstedt, Skellefteå kommun


Skellefteå kommun i Västerbotten har arbetat med DeDU sedan 87/88. På den tiden var DeDU ett DOS-program och användes då av kommunen enbart till planering av förebyggande underhåll. Idag använder de i huvudsak besiktningsmodulen i vilken de planerar för och följer upp besiktningar av tryckkärl, hissar och portar samt utrustning i gymnastikhallar. Besiktningsmodulen används även för besiktningar av el vilket inte är lagstadgat utan görs på eget initiativ från kommunens sida. 


	Skellefteå kommun utför en del besiktningar i egen regi men hyr även in konsulter. I de fall konsulter utför besiktningarna får de instruktioner så att de själva kan lägga in resultaten i DeDUs webapplikation.


	Löfstedt anser att det finns många fördelar med programmet. Den största fördelen som Skellefteå kommun upplever är programmets hjälpverktyg för planering av arbete. Genom detta skapas listor med vilka besiktningar som ska göras, när detta ska ske och vad som är genomfört samt vilka eventuella åtgärder som bör vidtas.


	Några nackdelar med DeDU anser Löfstedt inte finnas. Han säger att Skellefteå kommun idag arbetar med att utveckla rutiner så att berörda parter ska få tillgång till mer information. Exempelvis ska en rektor på en skola i kommunen kunna titta på vad som kommit fram vid besiktning av skolans gymnastiksal. Han poängterar dock att detta inte är en nackdel utan en del av arbetet som kan utvecklas till ytterligare en fördel med programmet Löfstedt, Skellefteå kommun (09-03-16).


	Observera att detta är ett referat, anteckningar från telefonintervju återfinns i bilaga 8.


7.1.2. Intervju med Nils-Olov Löfström, Akademiska hus Uppsala


Nils-Olov Löfström på Akademiska hus i Uppsala berättar att han själv arbetat med DeDU sedan slutet av 2001 men att man på företaget arbetat med det ytterligare cirka tre år före det. 


	Akademiska hus använder DeDU för att sköta tillsyn och skötsel, felhantering både i egen regi och genom felanmälan från kund, nyckelhantering samt för att bevaka entreprenadgarantier. Mycket av arbetet görs i egen regi men Akademiska hus har även konsulter, bland annat en hissfirma och ett antal besiktningsmän som kvitterar egna ärenden, skapar felanmälan etc. i DeDU.


	De moduler som Akademiska hus använder är fastighet, entreprenad, objekt, planeringskalender, kvittera, rapporter, ärenden, bolag, nycklar/nyckelutlåning, prislista samt dokumentation.  


	Löfström är mycket nöjd med programmet och säger att den största fördelen med just det programmet är att det är billigt eftersom möjligheten att köpa in delar av det finns. Han har själv provat ett annat program och tittat på flera andra, nackdelar med dessa har främst varit att kommunen eller företaget då måste köpa in hela programmen oavsett hur mycket de avser använda. 


	Löfström upplever inte några nackdelar med programmet. Han säger att WSP bland annat marknadsför DeDU som att det är ”byggt av tekniker inte av datakillar” och att det därmed skall vara användarvänligt, något som han också själv tycker. Däremot saknar han snabbkommandon via tangentbord. 


	Löfström säger också att programmet i dagsläget har de funktioner som Akademiska hus behöver men att WSP gärna hjälper till att utforma nya funktioner eller moduler om det skulle vara något de saknar. 


	Löfström rekommenderar gärna andra aktörer att använda programmet som han bara tycker blir bättre och bättre Löfström (09-03-17). 


	Observera att detta är ett referat, anteckningar från telefonintervju återfinns i bilaga 8.





7.2. Intervjuer med aktörer som inte använder dataprogrammet DeDU


7.2.1. Intervju med Henrik Persson-Neves. Locum fastigheter Stockholm


Henrik Persson-Neves på Locum fastigheter i Stockholm berättar att man på Locum hyr in besiktningsmän på avtalsbasis. Besiktningsmännen utför själva planering, genomförande och dokumentation (inklusive felanmälan) av besiktningar och egenkontroller. 


	Data i form av besiktningsprotokoll lagras elektroniskt i ett IBS-system som heter 


Reqs. Besiktningsmännen lägger i regel in uppgifterna själva men det händer att det strular, i dessa fall tar Locum ansvar för att göra det själva. 


	Persson-Neves anser att dataprogrammet Reqs fyller de funktioner som företaget behöver även om han tycker att det är ett enkelt accessdatabasprogram som han liknar vid ett ”hembygge”. Han säger också att möjligheter att lägga till egna besiktningar i databasen finns och att de själva lagt till magnetfältsbesiktningar vilket inte fanns med ursprungligen. 


Persson-Neves medger dock att Locum kanske inte har utnyttjat programmet till fullo. Exempelvis finns justeringar och förändringar som företaget skulle vilja göra men som inte blivit av, mycket till följd av att de inte tagit till vara kontakten med leverantören. 


Persson-Neves säger även att tanken är att alla företagets besiktningar ska planeras och dokumenteras i samma program men att man inte riktigt är där ännu. 


Locum fastigheter har inte provat att använda andra dataprogram för samma ändamål vilket Persson-Neves motiverar med att ”det viktigaste är att se till att det man redan har fungerar” Persson-Neves (09-04-16). 


	Observera att detta är ett referat, anteckningar från telefonintervju återfinns i bilaga 10.


7.2.2. Intervju med Christer Andersson, Bodens kommun


Christer Andersson som själv har arbetat ett år inom Bodens kommun är mycket missnöjd med det sätt på vilket kommunen arbetar med egenkontroller och besiktningar idag, han beskriver det som ”20 år föråldrat” i jämförelse med hans tidigare arbetsplats som var på regional nivå. Andersson blev själv chockad över den enorma mängd papper som mötte honom när han tillträdde på kommunen och stävar nu efter att modernisera och digitalisera så mycket som är ekonomiskt möjligt, något som enligt Andersson själv ”kräver en mindre revolution”.


	Bodens kommun genomför egenkontroller och besiktningar delvis i egen regi, delvis med hjälp av inhyrda konsulter. Konsulterna hyrs in främst för att handha besiktningar enligt myndighetskrav, han nämner bland annat att all brandskyddsdokumentation utförs av Räddningstjänsten, att elrevisionsbesiktningar på uppdrag av elsäkerhetsnämnden utförs av Grontmij samt att radon, PCB och andra miljörelaterade besiktningar utförs av Ramböll och Hifab. 


Andersson berättar att Bodens kommun har fyra egna hantverkare som utför exempelvis snickeri, VVS, el och måleri. Detta är en stor tillgång för kommunen eftersom de kan spara mycket pengar på att inte hyra in utomstående hantverkare för detta. Förutom hantverkarna har kommunen två driftsingenjörer som ansvarar för kontroller och bedömningar, dessutom fungerar de som beställare av entreprenader för de besiktningar kommunen själva inte genomför.


Data från besiktningar och egenkontroller lagrar Bodens kommun i dataprogrammet Summarum. Andersson själv är dock inte alls nöjd med programmet. Han säger att han saknar automatisk import av avläsningar av exempelvis energiförbrukning, all data måste idag föras in för hand. Det är ett tidskrävande arbete vilket i sig medför att tiden för analys och uppföljning blir lidande. Andersson menar själv att när det gäller elförbrukning och liknande är av stor vikt att kunna göra månadsuppföljningar men att man i Boden nu endast har möjlighet att göra årsuppföljningar och att man i och med detta inte kan genomföra åtgärder i tillräckligt god tid.


 Andersson strävar efter att byta ut driftsystemet Summarum någon gång vid årsskiftet 09/10. Kommunen håller i dagsläget på att ta fram en kravspecifikation på vad programmet skall kunna klara av. Specifikationen kommer sedan att gå ut till företag som får möjlighet att lämna offerter, bland dem som kommer att tillfrågas återfinns WSP Systems (DeDU) Andersson (09-04-22).  


	Observera att detta är ett referat, anteckningar från telefonintervju återfinns i bilaga 10.


  



8. SLUTSATSER


Att döma av de undersökningar, intervjuer och strategier för förändring som jag gjort i arbetet med denna uppsats verkar ett utökat användande av dataprogrammet DeDU vara det bästa alternativet för arkivering av data från egenkontroller och besiktningar för Tekniska förvaltningen i Luleå kommun. 


	Fördelar som att förvaltningen redan köpt in programmet, att samtliga medarbetare har tillgång till programmet och i varierande utsträckning är vana att arbeta med det samt att programmet är utformat för att klara av denna typ av arbete är av stor vikt. 


	Avgörande är också att en liten del data från tidigare utförda kvalitetskontroller redan finns inlagda i systemet liksom att programmet är anpassat så att inhyrda konsulter själva kan föra in besiktningsprotokoll och föreslagna åtgärder samt att planering och uppföljning kan göras i samma program.


	Att data från DeDU är tillgängligt även för övriga medarbetare på kommunen är ytterligare en fördel liksom att programmet har hög säkerhet och god back-up. 





8.1. Förslag till fortsatt forskning


	Vad denna studie saknar är en undersökning av vilka andra program som finns på marknaden. Detta har utelämnats på grund av studiens omfattning men vore en god idé för fortsatt forskning. Enligt Thomas Åberg på Tekniska förvaltningen i Luleå kommun är detta något som många företag i branschen efterfrågar.












9. DISKUSSION


I detta avslutande kapitel diskuterar jag kring uppsatsens validitet och reliabilitet samt ger en personlig reflektion kring arbetets gång.





9.1. Validitet och reliabilitet


Begreppen validitet och reliabilitet kan ibland vara komplicerade att använda på kvalitativ forskning eftersom de egentligen är anpassade för kvantitativ forskning. Dessa begrepp går dock att använda bara deras innebörd ändras från att fokusera på mätning, som inte är relevant vid kvalitativ forskning, till att belysa undersökning Bryman, 2002, s 257.


9.1.1. Extern reliabilitet


Huruvida jag uppnått extern reliabilitet, vilket med andra ord betyder att någon annan skulle komma fram till exakt de resultat och den strategi jag kommit fram till, givet de förutsättningar i form av problemformulering och handledning jag haft, är svårt att säga.


	Eftersom jag själv genom min utbildning på programmet för Byggteknik vid Växjö Universitet kommit i kontakt med bygg- och förvaltningsvärlden är jag relativt insatt i det arbete och de termer som används inom området. I och med detta anser jag mig ha en förmåga att förstå och tolka de ämnesområden och den problematik som denna fallstudie berör. 


	Kanske skulle en person som inte är införstådd med branschens terminologi och arbetssätt komma fram till ett annat resultat. Fördelar jag kan se med detta skulle kunna vara att denna person för sin egen och läsarens skull torde vilja ge en djupare förklaring av begrepp och arbetssätt vilka har blivit så pass bekanta för mig att jag inte ens reflekterar över att förklara dem. Nackdelar kunde å andra sidan vara att kommunikationen med handledare på förvaltningen kanske inte skulle fungera lika smidigt när det kommer till vardagligt bruk av branschspecifika begrepp. 


	Tillika kan ett annat resultat uppnås om en person som är mer insatt i terminologin och arbetssätten än vad jag är skulle genomföra studien. Fördelar med detta vore att denne skulle kunna ägna mindre tid åt att ta reda på och förklara arbetssätt och problem och mer tid åt att belysa viken förändring som måste till samt hur detta kan ske på bästa sätt. 


	För att helt och hållet säkra den externa reliabiliteten måste dock en annan forskare ha samma bakgrund och samma erfarenheter som jag haft för att överhuvudtaget vara jämförbart med min undersökning  Ibid.. 


9.1.2. Extern validitet


När det gäller den externa validiteten vilket avser huruvida resultatet kan generaliseras till andra miljöer och situationer  Ibid. kan jag konstatera att de slutsatser och den strategi som jag kommit fram till skulle kunna användas för att förbättra arbetssätten även hos andra kommunala förvaltare eller förvaltare i allmänhet. I princip skulle den strategi jag beskrivit kunna användas hos de flesta organisationer som upplever problem med hantering av olika slags data. Skillnader skulle förstås uppkomma i innehåll och form men upplägget och användningsområdena för dataprogrammet borde vara detsamma. 





9.2. Personlig reflektion


Så här i slutskedet av mitt examensarbete kan jag konstatera att jag är mycket nöjd med utfallet av min undersökning. Jag anser själv att jag har uppnått mitt syfte i och med att jag har undersökt problemet och kommit fram till ett resultat och en strategi som förvaltningen kan komma att dra nytta av i sitt arbete. Dessutom har jag för egen del fått kunskaper om de krav (kommunala) fastighetsägare står inför och de svårigheter som administrativt arbete kan innebära. Områden som jag gärna skulle fortsätta arbeta med.


	De metoder jag valt att använda mig av har visat sig lyckosamma så till vida att de varit tillräckliga för att kunna beskriva nuläget, börläget och en strategi för förändring. De intervjuer som ligger till grund för jämförelserna har jag under arbetets gång ansett vara mer viktiga än jag först trott. De har gett mig perspektiv i frågan och understyrkt mina strategier och slutsatsers relevans.


	Att mitt arbete nu är slut innebär inte mer än en början för dem som skall ta vid och lösa problematiken med arkivering av data från besiktningsprotokoll. Det är ett stort och (tids-) krävande arbete men som i sinom tid också kommer att underlätta för berörda parter. Min förhoppning är att mitt arbete kan vara till hjälp med att motivera till och initiera en förändring.





	



KÄLLFÖRTECKNING


Tryckta källor


			Borgbrant, Jan. 1990. Strategisk dialog 2. Stockholm: Natur och kultur.


Bryman, Alan. 2002. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi.





Larsten, Inger. 2000. Olikhet – en styrka, Människors drivkrafter och värderingar i förändringsarbete. Stockholm: Svenska förlaget.


Mayo, Andrew och Lank, Elisabeth. 1994. Lärande i organisationen. Malmö: Liber –Hermod.


Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S). 2002. Säkerhetsbesiktningar i offentliga fastigheter. Stockholm: Svenska kommunförbundet.





Muntliga källor


			   Thomas Åberg, avdelningschef Projektutveckling, Tekniska förvaltningen Luleå kommun





   Mikael Engström, avdelningschef Fastigheter, utbildnings- och förvaltningslokaler, Tekniska förvaltningen Luleå kommun


				Ulf Wikström, energiingenjör, Tekniska förvaltningen Luleå kommun


			   Bengt Ranneberg, arbetsledare Driftsektionen, Tekniska förvaltningen Luleå kommun


			   Rickard Agerhäll, energiingenjör, WSP Systems Umeå, telefonintervju 09-03-13


			   Christer Löfstedt, arbetsledare norr, Skellefteå kommun, telefonintervju 09-03-16


			   Nils-Olov Löfström, driftingenjör region Uppsala, Akademiska hus, telefonintervju 09-03-17


   Henrik Persson-Neves, teknikförvaltare, Locum fastigheter Stockholm, telefonintervju 09-04-16


   Christer Andersson, fastighetsdrift, Bodens kommun, telefonintervju 09-04-22





Elektroniska källor


Luleå Kommun 


Organisation 


http://www.lulea.se/politikochkommun/kommunensorganisation.4.6ebed23a109d954a3598000769.html (09-02-14)





Kommunfullmäktige


http://www.lulea.se/politikochkommun/kommunfullmaktige/kommunfullmaktigesuppdrag.4.6ebed23a109d954a359800010328.html (09-02-14)











Kommunstyrelsen


http://www.lulea.se/politikochkommun/kommunstyrelsen.4.6ebed23a109d954a3598000729.html (09-02-14)


Kommunstyrelsens uppdrag


			http://www.lulea.se/politikochkommun/kommunstyrelsen/kommunstyrelsensuppdrag.4.6ebed23a109d954a35980007646.html (09-02-14)








Strategisk plan och budget


			http://www.lulea.se/download/18.27b8cadd119effe0597800019176/Strategisk+plan+och+budget+2008-2010.pdf (09-02-14)








Tekniska förvaltningen, verksamhet 


			http://www.lulea.se/politikochkommun/forvaltningar/tekniskaforvaltningen/varverksamhet.4.6ebed23a109d954a359800044733.html (09-02-16)








Tekniska förvaltningen, organisation 


			http://www.lulea.se/politikochkommun/forvaltningar/tekniskaforvaltningen/organisation.4.6ebed23a109d954a359800044723.html (09-02-15)








Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 2008


http://www.lulea.se/download/18.324d5ae011fb70fefb980004237/VB+2008+Tekniska+n%C3%83%C2%A4mnden.pdf (09-02-15)





Reglemente Teknisk nämnd


http://www.lulea.se/download/18.68aff7e010dcb15d70d80008001/tekn_namnd.pdf (09-02-14)





Regeringskansliets rättsdatabaser, SFSR


Arbetsmiljölag SFS 1977:1160


http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1977%3A1160%24





Förvaltningslag SFS 1986:223


			http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfsr_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfsr_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfsr_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BBASE%7D=SFSR&%24%7BANDOR%7D=NOT&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=F%F6rvaltningslag&bet=&ikr=&tidb=&upph=%3C2009-4-26&%24%7BSORT%7D=%C5R%2CLPNR+









Kommunallag SFS 1991:900


http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BANDOR%7D=NOT&%24%7BFREETEXT%7D=Kommunallag&tidb=&UPPH=%3C2009-4-26&%24%7BSORT%7D=%C5R%2CLPNR+


Lag om energideklaration för byggnader SFS 2006:985


			http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BANDOR%7D=NOT&%24%7BFREETEXT%7D=Lag+%282006%3A985%29+om+energideklaration+f%F6r+byggnader&tidb=&UPPH=%3C2009-4-26&%24%7BSORT%7D=%C5R%2CLPNR+








Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778


http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BANDOR%7D=NOT&%24%7BFREETEXT%7D=Lag+%282003%3A778%29+om+skydd+mot+olyckor&tidb=&UPPH=%3C2009-4-26&%24%7BSORT%7D=%C5R%2CLPNR+





DeDU


			http://www.dedu.se/index.aspx (09-03-12)





http://www.dedu.se/document/DeDU-broschyr.pdf (09-03-16)


Angerhäll, Rickard, Sammanställning Besiktningar i DeDU, Luleå kommun (exempel från Skellefteå kommun), (09-03-16)








Övrigt


			Sammanställning av data till exempel 1 och 2, Stefan Marksved, Tekniska förvaltningen Luleå kommun





Sammanställning av data till exempel 3, Ulf Wikström, Tekniska förvaltningen Luleå kommun








	 








BILAGA 1


Luleå kommuns koncernorganisation
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BILAGA 2


Protokoll besiktningar och egenkontroller, nuläge


Genomgång av besiktningar, kontroller och dokumentationer för Tekniska förvaltningens fastigheter och anläggningar – hur fungerar det idag?


Protokoll 2009-03-11
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BILAGA 3


Exempel på besiktningsprotokoll, DeDU
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BILAGA 4


Exempel 1 Midskogens äldreboende hus B
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Midskogens Äldreboende hus B           


Gymnasievägen 6                                                                                     973 32 LULEÅ


Marksved, Stefan 2009-05-18


Verksamhet: Äldreboende


		            


                    


Kontroll/besiktning


Krav/lag/rekommendation


Besiktning,resultat


Anmärkn./åtgärd


Fastighetsenergi/m2


Boverket, prognos – egna riktlinjer, Kommunala beslut


130 Kwh/m2





Andel förnyelsebar energi








Uppgift saknas


Vattenförbrukning/m2





900 l/ m2





OVK= obligatorisk ventilationskontroll








Inventerat 2005


Nästa inv. 2009-12


Enkätundersökning








Ej genomfört


Radon


Nationella miljömål, miljöbalken, socialstyrelsens riktlinjer





Inv. 08/09


Vagabonderande strömmar


Nationella miljömål, miljöbalken, socialstyrelsens riktlinjer





Mätning pågår


Fukt i byggnad


Luleå kommun





Mätning pågår


PCB


Miljöbalken





Ej aktuellt, ny byggnad


SBA – verksamhet


= Systematiskt brandskyddsarbete


Lag om skydd mot olyckor











Brandlarm


Lag om skydd mot olyckor








Brandsläckare


Lag om skydd mot olyckor











Brandposter


Lag om skydd mot olyckor








Sprinkler


Lag om skydd mot olyckor





Uppgift saknas


Tillgänglighet


Lag om enkelt avhjälpta hinder, Luleå Kommun








Hiss











Tryckkärl











Lyftanordningar











Portar ridåer











Källsortering


Luleå Kommun











Elrevisionsbesiktning








Besiktning vart 3e år, senaste besiktn.


2006-06-20
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Hörselslingor








Uppgift saknas


Kylanläggningar


Kylnormen





Inventeras en gång/år 2009-02


Taksäkerhet


Lag om skydd mot olyckor





Uppgift saknas


Taksäkerhet








Uppgift saknas


CE-märkning








Uppgift saknas


Skyddsronder








Uppgift saknas


Temperatur (inomhus)


Socialstyrelsens riktlinjer





Uppgift saknas


Luftfuktighet


Socialstyrelsens riktlinjer





Uppgift saknas


Sotning, inkanaler


Lag om skydd mot olyckor





Inventeras en gång/år





Under gränsvärde Risk för överträdelse av gränsvärdeÖver gränsvärde, åtgärd bör vidtas






BILAGA 5


Exempel 2 Tunaskolan
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Tunaskolan


Mjölkuddsvägen 289                                                                                     973 43 LULEÅ


Marksved, Stefan 2009-05-18


Verksamhet: grundskola år 4-9


		            


                    


Kontroll/besiktning


Krav/lag/rekommendation


Besiktning,resultat


Anmärkn./åtgärd


Fastighetsenergi/m2


Boverket, prognos – egna riktlinjer, Kommunala beslut


200 Kwh/m2





Andel förnyelsebar energi








Uppgift saknas


Vattenförbrukning/m2





350 l/ m2





OVK= obligatorisk ventilationskontroll








Inventerat 2006


Nästa inv. 2009-01


Enkätundersökning








Ej genomfört


Radon


Nationella miljömål, miljöbalken, socialstyrelsens riktlinjer





Inv. 07/08


Vagabonderande strömmar


Nationella miljömål, miljöbalken, socialstyrelsens riktlinjer





Mätning pågår


Fukt i byggnad


Luleå kommun





Mätning pågår


PCB


Miljöbalken





Inventerat 2009


SBA – verksamhet


= Systematiskt brandskyddsarbete


Lag om skydd mot olyckor











Brandlarm


Lag om skydd mot olyckor








Brandsläckare


Lag om skydd mot olyckor











Brandposter


Lag om skydd mot olyckor








Sprinkler


Lag om skydd mot olyckor





Saknas


Tillgänglighet


Lag om enkelt avhjälpta hinder, Luleå Kommun








Hiss








Nästa besiktn. 2009-08


Tryckkärl








Nästa besiktn. 2009-12


Lyftanordningar











Portar ridåer








Nästa besiktn. 2009-12


Redskap, utrustning (inomhus)








Uppgift saknas


Verksamhetsbaserat


Källsortering


Luleå Kommun








Besiktn. 2008-01-17
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Elrevisionsbesiktning








Besiktning vart 3e år, senaste besiktn.


2006-06-20


Hörselslingor








Uppgift saknas


Kylanläggningar


Kylnormen





Inventeras en gång/år Senaste inv. 2009-02


Taksäkerhet


Lag om skydd mot olyckor





Uppgift saknas


Taksäkerhet








Uppgift saknas


CE-märkning








Uppgift saknas


Skyddsronder








Uppgift saknas. Genomförs vart 5e år.


Temperatur (inomhus)


Socialstyrelsens riktlinjer





Uppgift saknas


Luftfuktighet


Socialstyrelsens riktlinjer





Uppgift saknas


Sotning, inkanaler


Lag om skydd mot olyckor





Inventeras en gång/år





Under gränsvärde Risk för överträdelse av gränsvärdeÖver gränsvärde, åtgärd bör vidtas






BILAGA 6


Exempel 3 Hemängsskolan
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Hemängsskolan


Hemängsvägen 54                                                                                     954 41 SÖDRA SUNDERBYN


Wikström, Ulf 2009-05-19


Verksamhet: grundskola år 4-9
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BILAGA 7


Intervjuguide för aktörer som använder dataprogrammet DeDU


			Hur länge har ni arbetat med DeDU?





Vad använder ni programmet till?


Vilka moduler/applikationer använder ni?


Vilka fördelar med programmet upplever ni?


Finns det några nackdelar med programmet?


Vem använder programmet? Ni själva? Konsulter?


Skulle du rekommendera andra att använda programmet? Varför/varför inte?



BILAGA 8


Intervjuer med aktörer som använder dataprogrammet DeDU


SL=Sofia Larsson


Skellefteå kommun , Christer Löfstedt (CL) 09-03-16


SL: Hur länge har ni arbetat med DeDU?


CL: Sen det var ett DOS-program. 87/88. Då användes det bara till förebyggande underhåll. 





SL: Vad använder ni programmet till?


CL: Tryckkärl, hissar och portar. Utrustning i gymnastikhallar. El – eget initiativ, ej lag. 





SL: Vilka moduler/applikationer använder ni?


CL: Besiktningsmodulen i huvudsak. 





SL: Vilka fördelar med programmet upplever ni?


CL: Lätt att planera arbetet. Skapar listor med vad som ska göras och vad som är utfört. 





SL: Finns det några nackdelar med programmet?


CL: Nej. Arbetar idag med att utveckla så att berörda parter ska få tillgång till mer info. Ex. rektor på skola ska kunna titta på vad som kom fram vid besiktning av gymnastiksal. 





SL: Vem använder programmet? Ni själva? Konsulter?


CL: Både egen regi och konsulter. 





SL: Skulle du rekommendera andra att använda programmet? Varför/varför inte?


CL: Ja, det finns många fördelar. Framför allt bra att kunna planera arbetet. 





Akademiska hus, Nils-Olov Löfström (N-O L) 09-03-17


SL: Hur länge har ni arbetat med DeDU?


N-O L: Jag har arbetat med det sedan slutet av 2001, före det ca 3 år (Akademiska hus)





SL: Vad använder ni programmet till?


N-O L: Sköta tillsyn och skötsel, felhantering (från kund och egna), nyckelhantering, bevaka entreprenadgarantier. 





SL: Vilka moduler/applikationer använder ni?


N-O L: Fastighet, entreprenad, objekt, planeringskalender, kvittera, rapporter, ärenden, bolag, nycklar/nyckelutlåning, prislista, dokumentation. 


 


SL: Vilka fördelar med programmet upplever ni?


N-O L: Billigt, låg kostnad kan köpa delar. Provat ett annat system, tittat på många – måste köpa ett helt system.





SL: Finns det några nackdelar med programmet?


N-O L: Nej. Inga nackdelar direkt. Marknadsför det som att det är byggt av tekniker inte datakillar – gör det användarvänligt. Saknar snabbkommandon via tangentbord. Ingen brist på funktioner men saknar man funktioner hjälper WSP till att utforma nya. 





SL: Vem använder programmet? Ni själva? Konsulter?


N-O L: Mycket görs i egen regi men även konsulter (hissfirma, besiktningsmän) kvitterar egna ärenden, skapar felanmälan etc. 





SL: Skulle du rekommendera andra att använda programmet? Varför/varför inte?


N-O L: Ja, utan tvekan. Programmet utvecklas hela tiden och blir bättre och bättre. 



BILAGA 9


Intervjuguide för aktörer som inte använder dataprogrammet DeDU


			Hur arbetar ni med besiktningar av fastigheter? Egen regi/konsulter?





Var lagras data från besiktningar av fastigheter? Dataprogram/manuellt? Något att rekommendera?


Vilka fördelar respektive nackdelar finns med det sätt ni arbetar på?


Finns önskemål om förändring av arbetssätt?



BILAGA 10


Intervjuer med aktörer som inte använder dataprogrammet DeDU


SL=Sofia Larsson


LOCUM Fastigheter, Henrik Persson-Neves (09-04-16)


SL: Hur arbetar ni med besiktningar av fastigheter? Egen regi/konsulter?


HP-N: Vi hyr in besiktningsmän på avtalsbasis. Besiktningsmännen utför själva planering, genomförande och dokumentation samt felanmälan av besiktningar/egenkontroller. 





SL: Var lagras data från besiktningar av fastigheter? Dataprogram/manuellt? Något att rekommendera?


HP-N: Det lagras elektroniskt i Reqs, ett IBS-system. Konsulterna lagrar data, fungerar för det mesta men uppstår problem kan vi själva lägga in datan. 





SL: Vilka fördelar respektive nackdelar finns med det sätt ni arbetar på?


HP-N: Programmet fyller de funktioner som behövs. Kan även lägga till egna besiktningar i databasen, ex. har man gjort så med magnetfältsbesiktningar. Reqs är enkelt uppbyggt, ”hembygge”, accessdatabasprogram. Vi har kanske inte utnyttjat programmet till fullo. Har inte genomfört vissa justeringar/förändringar – beror på att vi inte skapat god kontakt med leverantören. Tanken är att allt ska göras i samma program, är inte där ännu men på god väg. Har inte provat andra program.





SL: Finns önskemål om förändring av arbetssätt?


HP-N:”Det viktigaste är att se till att det man redan har fungerar”.





Bodens kommun, Christer Andersson (09-04-22)


SL: Hur arbetar ni med besiktningar av fastigheter? Egen regi/konsulter?


CA: Bägge dera. Myndighetskrav brand – räddningstjänsten. Elrevisionsbesiktningar (elsäkerhetsnämnden) Grontmij, Radon, PCB, miljö Ramböll och Hifab. Egenkontroller, drift och underhåll mycket i egen regi, fyra gubbar som utför snickeri, VVS, el och måleri, det sparar kommunen pengar på. Har även två driftingenjörer som genomför kontroller och bedömningar, de fungerar även som beställare av entreprenader.  





SL: Var lagras data från besiktningar av fastigheter? Dataprogram/manuellt? Något att rekommendera?


CA: Till viss del i Summarum. Energiförbrukning tex. läggs in för hand. Analyser saknas. Årsuppföljning istället för månadsuppföljning. Saknar import av avläsning (el etc.). Skulle vilja ha det digitalt direkt in i programmet.





SL: Vilka fördelar respektive nackdelar finns med det sätt ni arbetar på?


CA: Jag ser bara nackdelar. Det är ett 20 år föråldrat arbetssätt. Jag har bara jobbat här ett år och vill förändra i princip allt, modernisera. Fick en chock när jag såg alla pärmar på kontoret, du skulle se. Har jobbat på regional nivå förut där genomgick man en digitalisering på fem år och hade nästan inga pärmar. Här finns jättemycket att göra, men det tar lång tid. En mindre revolution. 





SL: Finns önskemål om förändring av arbetssätt?


CA: Vi är på väg att byta driftssystem. Summarum fyller inte de funktioner vi behöver. Arbetar med en kravspecifikation och skall försöka byta till årsskiftet. DeDU och Husar bl.a. är alternativ.
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1. INTRODUKTION


Detta inledande kapitel syftar till att ge dig som läsare en kort introduktion i Tekniska förvaltningens verksamhet, vad som gav upphov till uppsatsen, dess frågeställningar och syfte samt de avgränsningar som gjorts.   





1.1 Bakgrund 


1.1.1. Tekniska förvaltningen


Luleå kommun äger och förvaltar själva totalt ca 633 000 m2 lokalyta för kommunal verksamhet. Exempel på lokaler som förvaltas av Tekniska förvaltningen är skolor och förskolor, äldre- och omsorgsboenden samt fritidsanläggningar och förvaltningslokaler. Utöver detta förvaltas ytterligare ca 73.000 m2 inhyrda lokaler.


	En stor del av dessa lokaler är bostäder eller arbetsplatser för kommunens medborgare vilket ställer krav på god boende- och arbetsmiljö, säkerhet och i många fall även handikappanpassning. 


	Tekniska förvaltningen genomför ständigt olika slags besiktningar i form av kontroller och dokumentationer av sina fastigheter för att säkerställa god boende- och arbetsmiljö. Brandskyddsdokumentation, radonmätning, PCB-mätning och genomgång av hissar är bara några av dem. Arbetet fungerar bra så till vida att besiktningarna genomförs och att upptäckta fel åtgärdas men vid fortsatt hantering och lagring av insamlad data uppstår brister som förvaltningen nu vill råda bot på.





1.1.2. Min undersökning


När jag tog kontakt med Tekniska förvaltningen i syfte att få ett uppslag till mitt examensarbete gav de genast förslag på att jag skulle titta på lagring och hantering av data från egenkontroller och besiktningar. 


	Anledningen till detta är att det på förvaltningen i dagsläget pågår diskussioner i frågan. Från förvaltningens sida tror man att det bara är en tidsfråga innan fler och strängare krav på förvaltare kommer att ställas vad gäller besiktningar, egenkontroller och varudeklarationer. Detta är en trend som kan skönjas i samhället i allmänhet i samband med rådande miljödebatt. Dessutom upplever medarbetare på förvaltningen problem med hantering och lagring av insamlad data från de besiktningar som görs idag. En önskan om att samla all information av denna typ på ett och samma ställe har blivit allt mer påtaglig. 


	Min undersökning baserar sig på ovan nämnda anledningar. Jag har i uppsatsen undersökt Tekniska förvaltningens nuvarande arbetssätt vad gäller lagring och hantering av data från egenkontroller och besiktningar samt tagit reda på hur man skall arbeta för att förändra detta mot ett önskat läge. För att understödja undersökningen har jag även intervjuat andra parter i branschen i syfte att ta reda på hur de arbetar och vilka upplevelser av arbetssättet och/eller dataprogrammet de har. 






1.2. Problembeskrivning


På det sätt som Tekniska förvaltningen i Luleå kommun arbetar idag upplevs en rad brister i hanteringen av insamlad data från egenkontroller och besikningar av fastigheter och anläggningar. 


Data från olika besiktningar samlas in och lagras inom förvaltningen men blir svår att plocka fram på grund av att den arkiveras i olika pärmar, register och databaser. Många gånger är det endast en person som, i bästa fall, vet exakt var man finner en specifik uppgift. Problem uppkommer ständigt när någon måste få tag på en uppgift och han eller hon som vet hur man kommer åt denna är upptagen på annat håll, är på semester eller kanske inte ens arbetar kvar på förvaltningen Åberg och Engström, Tekniska förvaltningen Luleå Kommun (09-02-11). 


	Att informationen är utspridd rent fysiskt innebär också problem när flertalet uppgifter om en och samma fastighet skall vägas samman. Detta är nödvändigt till exempel när Tekniska förvaltningen skall äska pengar hos kommunen för åtgärder av funna brister eller sammanställa en varudeklaration av en fastighet Ibid.. 





1.3. Syfte


Min ambition med denna uppsats är att konkretisera de problem som Tekniska förvaltningen i Luleå kommun upplever med lagring av insamlade data från genomförda kontroller och dokumentationer samt att utifrån identifierade problem ge förslag till hur förvaltningen skulle kunna lösa problemen och möjliggöra en effektivare hantering av insamlad data. 





1.4. Utgångspunkter och frågeställning


Utgångspunkterna som ligger till grund för denna uppsats är dels egna upplevelser från medarbetare på Tekniska förvaltningen, dels de lagar, regler och policys som de i egenskap av kommunal förvaltare är skyldiga att följa.





Uppsatsens frågeställningar är:





			Vilka lagar, regler och policys måste Tekniska förvaltningen i egenskap av kommunal fastighetsägare förhålla sig till? 





Vilka brister i systemet för hantering och lagring av data från egenkontroller och besiktningar finns idag?


Hur vill man på Tekniska förvaltningen ha det i framtiden vad gäller hantering av insamlad data från egenkontroller och besiktningar?


			Vilka krav bör man ställa på ett nytt, bättre fungerande, system för hantering och lagring av insamlad data?





Vore det en god idé att använda sig av dataprogrammet DeDU för detta ändamål?






1.5. Avgränsning


Uppsatsen behandlar enbart Tekniska förvaltningen i Luleå Kommun varvid skillnader i exempelvis arbetssätt och policys jämfört med andra (kommunala) fastighetsägare kan uppträda.  


Strategiavsnittet avgränsas till att redogöra för krav som ställs på ett nytt system, i det här fallet ett dataprogram som skall kunna lagra, hantera och sortera insamlad data. Hur detta skall programmeras och fungera tekniskt sett utesluts därmed. 


	Uppsatsen kommer inte att redogöra för exakta siffror över vad som anses som godkända eller icke godkända värden inom respektive besiktningsområde. Detta är krav som inte fyller någon funktion för att uppnå syftet med arbetet och som dessutom förändras över tid vilket således enbart skulle skapa förvirring. Däremot kommer enstaka värden att användas i kommande exempel (bilaga 4, 5 och 6).


	Uppsatsen behandlar i huvudsak kontroller och dokumentationer av de fastigheter och anläggningar som Tekniska förvaltningen förvaltar idag och berör därmed inte nybyggnation. Att även värden från framtida fastigheter och anläggningar skall kunna dokumenteras och lagras i systemet anses dock självklart då även dessa måste uppfylla gällande bestämmelser.


	I kapitel 7 återfinns intervjuer med andra förvaltare. Dessa och de dataprogram de använder har inte beskrivits i detalj vilket är en avgränsning som gjorts eftersom det skulle ha tagit för mycket tid i anspråk och inte hade haft någon större betydelse för uppsatsens relevans. 



2. METOD 


Detta avsnitt skall ge en förklaring till hur arbetet med denna undersökning genomförts samt hur uppsatsen strukturerats. Här kan du som läsare hitta information om vilket vetenskapsteoretiskt synsätt och vilka undersökningsmetoder jag valt att använda mig av. Avsnittet innehåller också en kort metodkritik där jag argumenterar för mitt val av metod och de urval som gjorts. 





2.1. Forskningsstrategi och undersökningsdesign


En kvalitativ forskningsstrategi, vilken jag valt att arbeta utifrån i denna undersökning, är en forskningsstrategi som lägger vikt vid ord och inte vid kvantifiering under insamling och analys av data Bryman, 2002, s. 35.. Anledningen till att jag valt en kvalitativ strategi beror på att den information jag vill åt berör ett fall. Jag skall ta reda på hur man arbetar med dokumentation och kontroll av fastigheter på Tekniska förvaltningen i Luleå kommun, inte inom fastighetsförvaltning i allmänhet. Detta är också anledningen till att jag valt fallstudie som undersökningsdesign. 


	I kapitel 7 finns referat från fyra intervjuer med andra aktörer i branschen. Denna del av rapporten är också kvalitativ så till vida att de intervjuade själva fått uttrycka sin mening utan att vara styrda av förutbestämda alternativ (jfr. enkät).  





2.2. Undersökningsmetod


För att ta reda på vilka lagar, regler och policys som Tekniska förvaltningen är skyldiga att följa har jag genomfört litteraturstudier främst i form av U.F.O.S sammanfattande skrift Säkerhetsbesiktningar i offentliga fastigheter men även via Regeringskansliets rättsdatabaser på Internet. 


	Vad gäller uppgifter om hur man arbetar med egenkontroller och besiktningar av fastigheter på Tekniska förvaltningen i Luleå kommun har jag använt mig av vad som närmast kan liknas vid semistrukturerade intervjuer. 


	En semistrukturerad intervju skiljer sig från en strukturerad intervju då frågornas inbördes ordningsföljd i en semistrukturerad intervju kan ändras beroende på intervjusituationen. Frågorna i en semistrukturerad intervju är i regel också mer allmänt formulerade än i en strukturerad intervju eftersom denna intervjuform skapar möjlighet för den som intervjuar att ställa följdfrågor till det som uppfattas vara viktiga eller intressanta svar. Intervjuformen blir därmed också kvalitativ Ibid. s. 127.  .  


	De intervjuer jag gjort med medarbetarna på Tekniska förvaltningen skiljer sig från intervjuer i traditionell bemärkelse. Jag har istället för att sitta ned med intervjupersonerna vid ett enda tillfälle istället allt eftersom funderingar uppstått under arbetets gång, frågat dem om sådant jag behövt veta. Frågorna har ställts på de regelbundna möten vi haft under den period jag arbetat med uppsatsen samt via e-post och telefon. Detta har varit möjligt tack vare att dessa personer varit mina handledare i denna uppsats.  	


	Intervjuerna med andra aktörer i branschen har skett via telefon. Även dessa är semistrukturerade men följer i huvudsak de intervjuguider som återfinns i bilaga 7 och 9.





2.3. Urval


Urvalet av litteratur har gjorts i samråd med handledare. Tekniska förvaltningen i Luleå har vad gäller lagar, regler och policys som de själva måste rätta sig efter samt information om kommunens organisation hänvisat till Internet där detta material finns samlat. 


	När det kommer till intervjuerna är urvalet riktat så till vida att jag valt att ställa de frågor jag behövt få svar på efter hand som arbetet förlöpt till de personer som ansetts bäst lämpade att svara inom respektive område. Då detta är en fallstudie som berör arbetsgången med kontroller och dokumentationer på Tekniska förvaltningen i Luleå kommun har mina handledare Thomas Åberg och Mikael Engström tillsammans med Bengt Ranneberg och Ulf Wikström som själva arbetar med frågorna kunnat svara på det allra mesta. 


	Intervjuerna som är grunden till kommande jämförelser har gjorts med personer som jag kommit i kontakt med via personer som hjälpt mig i andra delar av uppsatsen. De aktörer som använder programmet DeDU har jag kommit i kontakt med genom Rickard Angerhäll på WSP Systems. 





2.4. Metodkritik


I denna uppsats har Tekniska förvaltningen själva fått uttala sig om sitt arbete och dess brister. 


Vid ett ifrågasättande av de metoder jag använt i denna uppsats kan jag själv förstå om någon anser det olämpligt att enbart förlita sig till detta då förvaltningen i egenskap av studieobjekt skulle kunna ge en något vinklad bild av verkligheten.


	Detta vill jag till mitt försvar förklara som avhängigt den fallstudie jag genomför. För att ta reda på hur arbetet med hantering och lagring av insamlade data på Tekniska förvaltningen i Luleå Kommun fungerar idag och dessutom kunna komma fram till vad det är som eftersträvas behövde jag få reda på deras åsikter och ingen annans. Det är deras problem som skall lösas, inte någon annans. Därmed tror jag också att de försökt ge en så sanningsenlig bild som möjligt, de har ingenting att vinna på att inte göra det.





2.5. Källkritik


Denna uppsats baseras till viss del på elektroniska källor (Internet). Att bygga sin studie på elektroniska källor innebär alltid en risk då Internet är ett fritt media där vad som helst kan publiceras. Jag har dock försökt hålla mig till källor med hög tillförlitlighet. Regeringskansliets rättsdatabas litar jag fullt ut på liksom Luleå kommuns och DeDUs respektive hemsidor. 


Vad gäller lagtexterna har jag valt att ge en kort sammanfattning av deras innehåll. Att jag inte delgivit läsaren paragraf efter paragraf beror på att denna studie inte handlar om svårigheter att följa lagar utan om att hantera och arkivera data. 


U.F.O.S. skrift Säkerhetsbesiktningar i offentliga fastigheter som utgör de tyngst vägande delarna i bakgrundskapitlet är en publikation som varmt kan rekommenderas förvaltare och övriga intressenter då den på ett enkelt sätt skapar förståelse för de lagar som förvaltare är skyldiga att förhålla sig till. 


Övriga tryckta källor har jag främst använt för att styrka de strategier jag angett. Strategierna baseras i övrigt på mina erfarenheter, inte minst från programmet för Coaching och Sport Management på Växjö Universitet vid vilket jag tidigare studerat. 


	Till metodkapitlet har jag använt mig av Alan Brymans bok Samhällvetenskapliga metoder eftersom det är en källa jag blivit rekommenderad och använt i tidigare studier. 	





2.6. Rapportens struktur


Normalt sett brukar ett examensarbete följa en struktur där teori, resultat och analys utgör de tyngst vägande delarna. Min rapport har jag istället valt att lägga upp efter en modell där man arbetar från nuvarande läge (kap 4) mot ett önskat läge, så kallt börläge (kap 5). Modellen togs fram av Jan Borgbrant på 1990-talet och användes då framförallt som en analysmodell för affärsutveckling Borgbrandt, 1990, s. 72-99.. 


	I nuläget identifieras styrkor och svagheter med det valda undersökningsobjektet medan börläget (önskat läge) går ut på att definiera hur man skulle vilja att det ser ut i framtiden. Däremellan arbetar man med att ta fram en strategi (kap 6) för att utföra den förändring som anses nödvändig för att ta sig från upplevda brister i nuläget till det önskade läget Ibid.. 


	Till uppsatsen hör även ett kapitel som redogör för intervjuer med andra aktörer i branschen i syfte att göra jämförelser och understödja uppsatsen, framför allt när det kommer till val av framtida arbetssätt (strategi).


	Anledningen till att jag valt detta tillvägagångssätt motiveras av att jag tycker att det passar det fall jag valt att undersöka. En lägesförändring vad gäller arkivering av data är just vad Tekniska förvaltningen behöver och strategin för denna är min uppgift att identifiera och beskriva. 









3. BAKGRUND


Detta kapitel syftar till att förmedla information som läsaren kan anses behöva vara införstådd i vid fortsatt läsning. Luleå kommuns styre och Tekniska förvaltningens position i organisationen ger en inledande förklaring till de lagar, regler och policys som förvaltningen är skyldiga att följa vilket har betydelse för dess arbete med besiktning och granskning av fastigheter och lokaler. Detta är tillsammans med medarbetare på Tekniska förvaltningens egna upplevelser utgångspunkterna i denna uppsats. I slutet av kapitlet ges även en beskrivning av dataprogrammen DeDU och ESS200 vilka jag kommer att återkomma till senare i uppsatsen.


 


3.1. Luleå Kommun – styre


Luleå kommuns koncernorganisation består av nämnder, förvaltningar och bolag. Dess högsta beslutande församling är Kommunfullmäktige. Under kommunfullmäktige står Kommunstyrelsen vars stödjande förvaltning är Kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsen styr bland annat över kommunens elva nämnder. Tekniska nämnden är en av dessa elva och fungerar som styrande organisation för Tekniska förvaltningen vilken är en av kommunens elva förvaltningar som ska verkställa det som bestäms (se bilaga 1) Luleå kommun – Organisation (09-02-14). 





3.1.1. Kommunfullmäktige 


Kommunfullmäktige beslutar i kommunens viktigaste frågor - budgeten, avgifter, nya bostadsområden med mera. Fullmäktige utser även ledamöter till kommunstyrelsen samt vilka ledamöter som ska sitta i kommunens övriga styrelser och nämnder. Partiernas representation utgörs av valresultatet Luleå kommun – Kommunfullmäktige (09-02-14).





3.1.2. Kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens "regering". I kommunstyrelsen ingår 15 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Karl Petersen (s) är styrelsens ordförande medan Yvonne Stålnacke (s) är vice ordförande Luleå kommun – Kommunstyrelsen (09-02-14).


Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsens övergripande uppgifter är att leda och samordna förvaltningen av kommunens ansvarsområden samt att ha uppsikt över nämnders och bolags verksamheter. 





	I ledningsfunktion ingår att leda och samordna bland annat:


			 utveckling av kommunal demokrati och medborgarinflytande 


			 personalpolitik 


			 informationsverksamhet, utveckling av informationssystem och IT 


			 fysisk planering, energiplanering och energihushållning* 


			 mark- och bostadspolitik, trafikpolitik och trafikförsörjning* 


			 övergripande miljö- och folkhälsoarbete*** Områden markerade med * berör Tekniska förvaltningens verksamhetsområde.





	Kommunstyrelsen förbereder och yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige ska behandla. Styrelsen verkställer också fullmäktiges beslut och fullgör andra uppdrag som fullmäktige lämnat över till styrelsen Luleå kommun – Kommunstyrelsens uppdrag (09-02-14).





3.1.3. Tekniska nämnden


”Tekniska nämnden fullgör de uppgifter avseende kommunens vatten och avloppsförsörjning, väghållning, parker, natur och grönområden, kommunens skogsinnehav, renhållningsväsen samt byggnader, som ej förvaltas av annan nämnd eller styrelse”. Nämnden fullgör även de uppgifter avseende det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder som ej förvaltas av annan nämnd eller väghållare Luleå kommun – Strategisk plan och budget (09-02-14).


Tekniska nämnden ska skapa förutsättningar som möjliggör för Tekniska förvaltningen att uppfylla kommunmedborgarnas viktigaste behov och förväntningar inom dess verksamhetsområde. All verksamhet ska sträva mot en ekonomisk och ekologisk hållbar framtid. Vidare ska Tekniska nämnden med beaktande av kundbehov och tillgängliga ekonomiska ramar, utforma konkreta mål och handlingsplaner, följa upp beslut och granska kvalitén på vidtagna åtgärder, utgöra remissinstans inom eget verksamhetsområde samt bereda medborgarförslag Ibid.. 





3.1.4. Tekniska förvaltningen


Tekniska förvaltningen i Luleå kommun har ca 470 medarbetare och omsätter ca 1 miljard kronor per år inom områdena avfall, park och natur, gata och trafik, projektutveckling, fastigheter samt vatten och avlopp. Fastighetsavdelningen är uppdelad i förvaltnings- och utbildningslokaler samt omsorg-, kultur- och fritidslokaler Luleå kommun – Tekniska förvaltningen, verksamhet (09-02-16). 
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Bild 3.1.4. Organisationsschema Tekniska förvaltningen Luleå kommun – Tekniska förvaltningen, organisation (09-02-15)



Tekniska förvaltningen ansvarar för ett stort anläggningskapital enligt nedan Luleå kommun – Teknisk nämnd, verksamhetsberättelse 2008 (09-02-16): 


			ca 650 km dricksvattenledningar 


			ca 590 km spillvattenledningar 


			ca 310 km dagvattenledningar 


			1 avfallsanläggning med deponi/sortering/mellanlagring 


			4 bemannade återvinningscentraler 


			5 900 ha skog 


			380 ha parker, grönytor 


			750 ha naturmark 


			450 parkbänkar 


			62 lekplatser 


			40 boll- och isplaner 


			874 m kajer 


			2 ha plantskola 








			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			ca 633 000 m2 egna lokaler 


			ca 73 000 m2 inhyrda lokaler 


			400 km gator och vägar 


			200 km enskilda vägar 


			120 km gång- och cykelbanor 


			14 km järnvägsspår 


			103 st. broar/tunnlar 


			offentlig belysning, ca 18 000 punkter (gator, gång och cykelbanor, parker etc.). 


			Trafiksignaler på 30 platser 


			96 st. biljettmaskiner/parkeringsautomater 


			10 st. vattenverk inkl. Gäddviksverket (90 % av kapaciteten) 


			11 st. avloppsverk inkl. Uddeboverket (90 % av kapaciteten) 


			110 pumpstationer 


			3 dricksvattenreservoarer








			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			
































3.2. Fastighetsägarens ansvarsområde


Följande avsnitt behandlar delar av de lagar, regler och policys som Tekniska förvaltningen i egenskap av Kommunal förvaltare är skyldiga att följa. Detta avsnitt syftar enbart till att ge en övergripande bild över fastighetsägarens ansvarsområde vad gäller säkerhet för människa och miljö, ett område som anses vara oerhört komplext.





För att minimera risker i bostäder och lokaler har regering och riksdag fattat beslut om regler som innebär att ansvaret för arbetsmiljö, säkerhet och skydd av medborgarnas miljö och naturresurser till stora delar vilar på fastighetsägarna U.F.O.S s. 3.. 


Säkerhetsfrågor är det område inom fastighetsförvaltningen som lagstiftningen lagt störst vikt vid. Förvaltningen måste bedrivas så att risker för miljön och dem som vistas i lokalerna minimeras. De områden som ansetts särskilt viktiga ur säkerhetssynpunkt är tekniska egenskaper i byggnadsverk, fysisk arbetsmiljö samt vilka effekter detta får på den omgivande miljön Ibid..


Syftet med säkerhetsarbetet är att i alla lägen säkra miljön för de människor som vistas i och kring byggnaderna, men också för dem som arbetar med fastighetsunderhåll. Byggnaderna är inte bara arbetsplats för hyresgästen utan också arbetsplats för drift- och underhållspersonal Ibid. s. 5..  


Inom dessa områden är fastighetsägaren skyldig att genomföra egenkontroll och regelbundna besiktningar. Fastighetsägaren måste dessutom redovisa utfallen av besiktningar i protokoll till respektive tillsynsmyndighet för flera av dessa områden. Säkerhetsbesiktningar i offentlig fastighetsförvaltning är ett komplicerat område att beskriva då besiktningarna styrs av många lagar som delvis överlappar varandra. Dessutom förändras regelverket kontinuerligt Ibid. s. 1.. 


Lagstiftningen för byggnader kan grovt delas in i tre delar:


			Plan- och bygglagen (PBL) som rör de tekniska delarna i en byggnad.


			Arbetsmiljölagen som ställer krav på arbetsplatsen och bostadens inre miljö.


			Miljöbalken som syftar till att skydda den yttre miljön och bidra till att minska resursutnyttjandet av naturens tillgångar U.F.O.S. s.3..








Lagstiftningen för byggande och fastighetsförvaltning kan även delas in i områdena:


			Bygg- och förvaltningsområdet vilket styrs av Plan- och bygglagen (PBL) och Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL) m.fl.


Miljöområdet som styrs av Miljöbalken med inriktning på den yttre miljön.





Arbetsmiljöområdet där Arbetsmiljölagen är styrande Ibid. s.6..





Utifrån dessa identifieras tre huvudsakliga arbetsområden som fastighetsägaren särskilt måste arbeta med:


			God arbetsmiljö





Säkra byggnadsverk


Skydd av miljö och hushållning med resurser Ibid.





Nedan följer en utförligare beskrivning av dessa arbetsområden samt kortare sammanfattningar av fler lagar som berör fastighetsägarens ansvarsområde, här fokuserat på kommunala fastighetsägare. 





3.2.1. God arbetsmiljö


Begreppet god arbetsmiljö innebär att miljön anpassas till människans förutsättningar i både fysiskt och psykiskt avseende. Miljön ska vara sund, säker och trygg. Dessutom ska arbetsmiljön också kunna påverkas av arbetstagaren genom förändringar i arbetssituationen och i olika arbetsmoment Ibid. s.7.. 


	Det styrdokument som anger kraven för god arbetsmiljö är Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) Ibid.. Lagen anger bland annat att ”arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker arbetsmiljö” SFS 1977:1160 2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet § 2 samt att de arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande skall vara tillfredsställande” SFS 1977:1160 2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet § 3. 


Till Arbetsmiljölagen hör ett antal föreskrifter. En av dessa föreskrifter är Arbetsplatsens utformning (AFS 2000:42) vilken beskriver kraven på belysning, ventilation, luftkvalitet, larm och utrymning redan vid projektering av byggnader och anläggningar U.F.O.S. s.8.. 





3.2.2. Säkra byggnader


Säkra byggnader fokuserar på tekniska egenskaper, åtgärder eller andra faktorer som påverkar användningen av lokalerna. Begreppet innefattar även ändring eller rivning av byggnaderna. Säkerhet kan i allmänna ordalag också uttryckas som ”resultatet av vidtagna åtgärder eller andra faktorer som minskar sannolikheten för att olyckor eller andra oönskade händelser ska inträffa” U.F.O.S. s.8..


	Lagen om tekniska egenskapskrav (BVL), SFS 1994:847, är det styrdokument som till större delen anger kraven på säkra byggnader med innemiljö. Lagen anger både egenskapskrav på byggnader och anläggningar samt de byggprodukter som byggs in. Dessutom innehåller lagen bestämmelser om funktionskontroll av ventilationsanläggningar med mera Ibid..


	Någon tydlig avgränsning för BVL mot Arbetsmiljölagen och Miljöbalken finns inte. Samtliga innehåller krav på tillgänglighet och hushållning med vatten och avfall men behandlar samma problem ur olika synvinklar U.F.O.S. s.8..


	Utöver BVL finns föreskrifter och regler som ges ut av olika myndigheter (exempelvis Statens Räddningsverk och Boverket) vilka reglerar kraven på säkerhet och förebyggande säkerhetsarbete ytterligare. I dessa återfinns exempelvis krav på att kall- och varmvatteninstallationer konstrueras och kontrolleras så att legionellabakterier och andra mikroorganismer inte kan föröka sig så att ohälsa uppstår (BBR avsnitten 6:61 och 8:42) U.F.O.S. s. 8..





3.2.3. Skydd av miljö och hushållning med resurser


Att enbart betrakta byggnaden som ett tekniskt system räcker inte. I verkligheten är det flera komplexa system där tekniken, människan och organisationen samverkar och är beroende av varandra. Miljön påverkas exempelvis både av hur lokalerna utformas och hur de används. En bra utformning kan både påverka flexibilitet i användning och minimera behovet av ombyggnader i samband med att hyresgästens verksamhet ändras. Miljön påverkas också av de byggnadsmaterial och de resurser som förbrukas för att uppföra byggnaden. På lång sikt påverkas miljön och hushållningen med resurser även av uppvärmning, underhåll och annan drift av byggnaden. Sammantaget utgör byggnader och drift av dessa en av de enskilt största miljöpåverkande faktorerna när det gäller påverkan av miljö och hushållning av resurser Ibid. s.10..


	Miljöbalken (SFS 1998:808) är det styrdokument som närmast anger kraven för skydd av miljö och hushållning med resurser. Balken innehåller bestämmelser som särskilt riktar sig till fastighetsägare. Där anges exempelvis att bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska brukas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Dessutom ska den som bedriver verksamhet även kontrollera och bedöma de risker som verksamheten kan medföra ifråga om olägenhet för hälsa och miljö. Detta medför ett utvidgat ansvar för fastighetsägaren som i samarbete med hyresgästen måste arbeta med de frågor som kan påverka miljön i fråga om luft, vatten, energiförbrukning, avfall etc. Ibid. s.11.. 





3.2.4. Kommunallag (SFS 1991:900)


Kommunens verksamhet styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser vilka anger förutsättningarna för den kommunala befogenheten. 


Lagen anger bland annat att kommunen själv får ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och som har anknytning till kommunen eller deras medlemmar och som inte ska handhas av annan, exempelvis stat eller landsting. 


Bestämmelserna i andra lagar kan utvidga den kommunala kompetensen och befogenheten och ge möjlighet att frångå de grundläggande principerna i kommunallagen SFS 1991:900.





3.2.5. Reglemente för Tekniska nämnden Luleå Kommun


Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller för Tekniska nämnden bestämmelser i detta reglemente Luleå kommun – Reglemente Teknisk nämnd (09-02-14).





3.2.6. Förvaltningslag (SFS 1986:223)


Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. Lagen anger rättigheter och skyldigheter för myndigheter och enskilda samt innehåller regler om överklagande.


Om någon annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från förvaltningslagen så gäller de bestämmelserna. SFS 1986:223. 





3.2.7. Lag om energideklaration för byggnader (SFS 2006:985)


Lagen om energideklaration för byggnader syftar till att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader SFS 2006:985. Lagen anger bland annat att den ”som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad skall se till att det finns en energideklaration för


byggnaden” SFS 2006:985 §4 samt att den som äger en byggnad skall se till att det alltid finns en energideklaration för byggnaden som inte är äldre än tio år SFS 2006:985 §5.





3.2.8. Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)


Lagen om skydd mot olyckor gäller främst brandskydd men även förebyggande av andra tänkbara olyckor SFS 2003:778. Lagen ersätter den tidigare Räddningstjänstlagen. Lagens införande innebär att räddningstjänsten numer är skyldig att granska respektive fastighetsägares brandskyddsdokumentation medan de tidigare var skyldiga att själva genomföra denna dokumentation Ibid.. Skyldighet att upprätta brandskyddsdokumentation gäller inte alla fastigheter men samtliga kommunens fastigheter som omfattas i denna uppsats. 








3.3. DeDU 


DeDU är ett dataprogram som utvecklats av WSP Systems i Umeå. WSP är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom områdena samhällsbyggnad, hus, industri och miljö. WSP är med ca 10 000 medarbetare ett av de största konsultföretagen i Europa och bland de största i världen. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i England och Sverige, men också i övriga Europa, USA, Afrika och Asien. I Sverige har WSP ungefär 2 000 medarbetare och bedriver verksamhet inom bl.a. WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP Samhällsbyggnad och WSP Systems DeDU (09-03-12).










Programmet DeDU marknadsförs av WSP Systems själva som marknadens mest användarvänliga program för:





			planering av förebyggande underhåll, tillsyn och skötsel





ärendehantering och felanmälan


energi och miljö


myndighetsbesiktning


hantering av nyckellån


dokumentarkiv


automatiskt fördelade arbetsordrar inklusive mobillösning för arbetsordrar Ibid.  





Samtliga medarbetare inom Luleå kommun har tillgång till programmet. Tekniska förvaltningen använder i dagsläget DeDU för att samla olika slags information om egna fastigheter och anläggningar. Inom områdena ventilation, hissar, portar och tryckkärl har man även börjat använda programmet för besiktningar som utförs på entreprenad av konsulter Ranneberg (09-03-11).





3.3.1. DeDU Besiktningar 


I DeDUs modul för besiktningar kan företag och organisationer hantera alla sorters besiktningar såsom OVK (obligatorisk ventilationskontroll), hissar, elrevision, lekplatsbesiktningar med mera. Allt byggs upp med fritext, egen rubriksättning och status. 


Entreprenörer och konsulter kan själva via Internetapplikationen DeDU Web kvittera sina besiktningar. De kan också bifoga filer i form av foton, protokoll, ritningar etc. samt skriva ut färdiga protokoll för att skicka vidare till berörda myndigheter. Informationen lagras direkt i DeDU vilket möjliggör enkel uppföljning. På detta sätt har företaget eller kommunen tillgång till tidigare lagrad information vilket underlättar vid exempelvis byte av entreprenör DeDU broschyr PDF (09-03-12). 


Exempel på besiktningsprotokoll återfinns i bilaga 3, ytterligare information återfinns i bifogad broschyr (gäller tryckt version, i annat fall hänvisas till PDF i källförteckningen).


																   







3.3.2. DeDU Planeringsverktyg 
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I DeDU finns även ett planeringsverktyg som kan användas av företag och organisationer för att planera exempelvis besiktningar, egenkontroller och underhåll. Här kan företaget eller organisationen själva ange när respektive besiktning skall ske. Allt eftersom besiktningarna utförs och resultat inkommer uppdateras kalendern med information och planering av eventuell åtgärd.


Bild 3.3.2. Exempel från planeringsverktyget i DeDU Sammanställning – Besiktningar i DeDU 





Mer information om programmet DeDU finns på WSP:s hemsida; http://www.wspgroup.se/sv/WSP-Sverige/





3.4. ESS200


ESS200 är ett dataprogram som är utvecklat av programvarubolaget Vitec. Idag använder Tekniska förvaltningen ESS200 för att hantera data som rör fastighetsenergi (el, fjärrvärme, fjärrvärmeflöden och vatten). Varje månad läser fastighetsskötare och maskinister av mätare i respektive fastighet. Uppmätta värden för de sedan in i programmets Internetbaserade version Web-ESS. Medarbetare på Tekniska förvaltningen får då direkt tillgång till uppgifterna med vilka de bland annat kan jämföra elförbrukning i olika typer av fastigheter, se hur energiförbrukningen förändras över året och från år till år samt titta på energikostnader och göra prognoser för framtiden. Exempel på data ur programmet återfinns i bilaga 6.


	För att kunna hantera respektive fastighet läggs information om dess totala area, antal våningar, typ av energiförsörjning och liknande upp för varje ny fastighet som Tekniska förvaltningen förvaltar in i programmet. Dessutom inhämtas klimatdata från SMHI:s station på Kallax (Luleå flygplats) dagligen. Denna data räknas om till antalet graddagar/månad eller år. En graddag är ett mått på energibehovet. Det beräknas utifrån en fastställd utomhustemperatur på 17°C. Har det varit 11°C i snitt ett dygn blir det sex graddagar (17-11=6). Detta är viktigt eftersom temperaturen har en direkt koppling till energiförbrukningen. 


Utöver detta kan förvaltningen ange speciell information om en fastighet, till exempel om där pågår en ombyggnation vilket medför extra energiåtgång för byggarbetarnas utrustning. Detta görs för att kunna spåra och förklara avvikande data Wikström (09-03-19).


	Luleå kommun har satt som mål att minska energiförbrukningen i kommunala fastigheter med 20% till år 2020. Detta görs i enlighet med EU:s miljömål men kommunen ser också ett eget vinstintresse i att spara energi Ibid. .


	I dagsläget går det inte att länka information mellan dataprogrammen ESS200 och DeDU Ibid. . 


	






4. NULÄGE


Detta avsnitt syftar till att beskriva hur Tekniska förvaltningens arbete med besiktning och egenkontroll av fastigheter fungerar idag. Stor vikt läggs vid förvaltningens arbete med hantering och lagring av data från dessa vilket leder fram till en utförligare problembeskrivning.





4.1. Kvalitetssäkring


I dagsläget arbetar Tekniska förvaltningen med kvalitetssäkring av samtliga fastigheter inom en rad olika besiktningsområden. Förvaltningen genomför själva en del av de besiktningar, egenkontroller och dokumentationer av fastigheter och anläggningar som är grunden till kvalitetssäkringen. De besiktningar som förvaltningen inte själva utför hyrs in på entreprenad. Konsulter från bland annat Räddningstjänsten och teknikkonsulten ÅF bidrar idag med en stor del av informationen som samlas in. En tabell med information kring de kontroller som genomförs återfinns i bilaga 2 Protokoll besiktningar och egenkontroller, nuläge (09-03-11). 


	De flesta besiktningarna skall genomföras enligt lag, utöver dessa gör Tekniska förvaltningen även ett par andra besiktningar enligt rekommendationer från Luleå kommun eller som ett led i att minska sina egna kostnader Ibid.. Från förvaltningens sida ser man en möjlighet att spara pengar genom att kontrollera exempelvis elförbrukningen i respektive fastighet.


	Beroende på vilka lagar och rekommendationer som finns för respektive besiktningsområde anges resultaten från besiktningar och egenkontroller i olika format. Det kan vara siffror, klasser, godkänd/icke godkänd och så vidare. 





4.2. Lagring av data


Information från besiktningar och kvalitetskontroller av fastigheter och anläggningar som genomförs av Tekniska förvaltningen och inhyrda konsulter lagras idag i regel antingen i pärmar på förvaltningen, i programmet DeDU, på hårddisken V: eller i respektive konsults databas (se bilaga 2) Ibid.. 





4.3. Problembeskrivning


4.3.1. Datans format


Med datans format avses här att insamlad information mäts och presenteras i endera siffror eller bokstäver. Detta beror på att de är en följd av klasser, rapporter, referenser, dokument och tabeller av olika slag. Som en följd av detta uppstår ett problem som grundar sig i att det upplevs svårt att sammanföra data av olika format, vilket kan vara värdefullt exempelvis vid varudeklarationer Åberg (09-03-19).





4.3.2. Nuvarande hantering och lagring


Idag lagras insamlad data från kontroller och deklarationer som berör Tekniska förvaltningens fastigheter och anläggningar på ett sätt som upplevs som irrationellt av förvaltningens medarbetare Åberg (09-03-19). 


Beroende på vem som genomför och ansvarar för kontrollen hamnar insamlad data i nuläget antingen i en pärm på hans/hennes kontor eller i en fil/hårddisk på hans/hennes dator alternativt i förvaltningens centrala arkiv Ibid.. 


Problem uppkommer då det många gånger endast är en person som säkert vet var man finner en specifik uppgift och han eller hon inte är tillgänglig när informationen behöver plockas fram för att användas Ibid.. 


Att informationen är utspridd rent fysiskt innebär också problem när flertalet uppgifter om en och samma fastighet skall vägas samman. Detta är nödvändigt till exempel när Tekniska förvaltningen skall äska pengar hos kommunen för åtgärder av funna brister eller sammanställa en varudeklaration av en fastighet Åberg och Engström (09-02-11).





4.3.3. Tid


Ett problem som är direkt kopplat till nuvarande hantering och lagring är tiden det tar att få tag i en speciellt efterfrågad uppgift. Förutom att detta innebär en stor tidsåtgång för den medarbetare på förvaltningen som behöver få tag på uppgifter för att kunna utföra sitt eget arbete händer det då och då även att andra personer tar kontakt med förvaltningen för att få reda på en uppgift. Senast var det en föreståndarinna för ett äldreboende som ville få reda på resultatet från en nyligen genomförd radonbesiktning på hennes arbetsplats. Att söka reda på denna uppgift tog ett par timmar för Tekniska förvaltningen eftersom ingen visste exakt i vilken pärm dessa uppgifter fanns Åberg (09-03-19).  





4.3.4. Trovärdighet


Aktören, det vill säga den person som genomför kontrollen eller dokumentationen, spelar en viktig roll i arbetet. Det är ytterst viktigt att den som genomför arbetet besitter nödvändig kompetens. Som det är idag genomförs besiktningar, kontroller och dokumentationer förutom av medarbetare på förvaltningen själva även på entreprenad. I dagsläget har Tekniska förvaltningen inhyrda konsulter från bland andra Räddningstjänsten i Luleå och teknikkonsultföretaget ÅF Protokoll besiktningar och egenkontroller, nuläge (09-03-11). 


	Något problem med besiktningsmän upplevs inte idag men diskuteras ändå här eftersom detta är något man bör vara observant på.





4.3.5. Säkerhet


Gemensamt för ovan nämnda problem är de risker för säkerhet som de i värsta fall kan orsaka. Samtliga egenkontroller och besiktningar som Tekniska förvaltningen genomför grundar sig i en önskan om att säkerställa standarden för bostäder, arbetsplatser och fritidsanläggningar för kommunens medborgare och den omgivande miljön. Exempel på problem med hanteringen av data som kan leda till ökade risker för människa och miljö är brister i uppföljning över tid så att en negativ förändring av ett värde inte upptäcks förrän det har gått för långt.



5. BÖRLÄGE


Detta kapitel skall beskriva det arbetssätt och det dataprogram som Tekniska förvaltningen i Luleå kommun strävar efter att arbeta med i framtiden. Krav på programmet anges tillsammans med exempel på vad det skulle kunna åstadkomma i form av samlade dokument som rör data/fastighet eller anläggning.





5.1. Krav på nytt system


Tekniska förvaltningen i Luleå Kommun har enligt gällande lagar samt egna policys önskemål om att en framtida databas skall innehålla, hantera och sortera insamlade data inom områdena miljö, arbetsmiljö och säkerhet samt möjlighet till källsortering (jfr. protokoll bilaga 2). 


	För att ett nytt arbetssätt med digital lagring och hantering av insamlad data skall fungera krävs det att det program som skall möjliggöra detta uppfyller en rad funktioner. 


	Programmet skall kunna ordna insamlad data av alla slag och vid behov kunna sortera dessa efter:





			All insamlad data som rör en viss fastighet eller anläggning.





Speciellt efterfrågad data som rör en viss fastighet eller anläggning, till exempel tillgänglighet i omsorgsboenden. 


Speciellt efterfrågad data som visar på förändring över tid för en fastighet eller en anläggning, exempelvis upplevelsen av buller på en arbetsplats. 


Data som rör fastigheter eller anläggningar av en viss typ, till exempel alla kommunens simhallar.





Dataprogrammet bör även kunna användas för att ta fram genomsnittliga värden av insamlad data av en viss typ för att kunna skapa en bild över hur det ser ut i allmänhet samt för att snabbt kunna överväga vilken eller vilka fastigheter som behöver ses över först. 


	Utöver detta bör programmet kunna varna när det är dags att genomföra en ny kontroll av exempelvis radon eller när förvaltningen bör upprätta nya brandskyddsdokumentationer. Detta skulle kunna ske genom att ett automatiskt utformat meddelande skickas via e-post till ansvarig avdelning eller medarbetare.


	Viktigt är att programmet skall kunna hantera all sorts information oavsett format. De flesta värden anges i siffror men Tekniska förvaltningen gör även dokumentationer där resultaten inte kan anges på detta sätt. Exempel på detta kan till exempel vara upplevelser av arbetsmiljöns kvalitet utifrån enkätundersökningar. 


	Viktigt är också att programmet är säkert och har en god back-up för att undvika att insamlad data hamnar i fel händer eller att den går förlorad vid virusintrång eller datahaveri.


	Utöver detta vill man från Tekniska förvaltningens sida att programmet skall kunna understödja och bidra med data till deklarationer så som energideklarationer och miljödeklarationer vilket de tror kommer regleras av allt fler och strängare lagar i framtiden. Allra helst vill de genom en enda knapptryckning kunna få all data som rör en fastighets deklaration på dataskärmen Åberg (09-03-19). 






5.2. Kontinuitet, tydlighet och enkelhet


Ett nytt system för hantering av insamlade data bör bygga på tre viktiga saker; kontinuitet, tydlighet och enkelhet. 


	Med kontinuitet menas att systemet ständigt skall uppdateras med nya insamlade data allt eftersom kontroll och granskning görs. Så fort exempelvis en radonmätning av en grupp fastigheter gjorts skall dessa värden föras in i systemet så att databasen alltid innehåller de mest aktuella värdena. Gamla värden bör sparas så att uppföljning kan ske. Förvaltningen skall till exempel kunna visa på hur ett värde förändrats över tid. 


	Tydlighet syftar till att inga oklarheter vad gäller de olika värdena skall kunna uppstå. Inga felaktiga tolkningar av vilket värde som är vilket, när det är uppmätt och inte heller var det kommer ifrån, det vill säga från vilken fastighet eller anläggning, skall kunna uppkomma.


	För att alla medarbetare som behöver ha tillgång till insamlade data skall kunna hämta dessa ur databasen måste systemet dessutom vara enkelt att använda. Att söka efter en speciell uppgift eller en speciell byggnads data skall inte kräva några avancerade datakunskaper. 


	Medarbetare på Tekniska förvaltningen uttrycker även en önskan om att programmet skall vara beprövat. De har inte själva kunskapen att utveckla ett dataprogram utan vill använda sig av ett väl utformat program som fyller de funktioner förvaltningen behöver Åberg (09-03-19). 





5.3. Exempel på användningsområden


Detta kapitel innehåller tre exempel på användningsområden för ovan beskrivna dataprogram. 


	Uppgifterna till de två första exemplena är sammanställda av Stefan Marksved på Tekniska förvaltningen i Luleå kommun och kommer från de pärmar, filer och dataprogram som förvaltningen har. Att uppgifter saknas för en del områden samt att exakta siffror inte kunnat presenteras inom rimlig tid är ett tecken på bristerna med nuvarande hantering av data.


	Önskemål om att kunna presentera samma uppgifter på olika sätt beroende på målgrupp har framkommit från medarbetarna på förvaltningen. Tanken är att exakta värden skall kunna sammanställas i en intern version för dem som är intresserade av dessa samtidigt som en publik version, med färgindex, skall kunna presenteras för exempelvis boende i kommunens lokaler. 


	I denna studie presenteras endast exempel med färgindex beroende på tidigare nämnda brister (se ovan samt problembeskrivning kap 4.3.).  





5.3.1. Exempel 1: Midskogens äldreboende


Exempel 1 (bilaga 4) är ett exempel på hur en presentation av data från besiktningar för en viss fastighet, i det här fallet det nybyggda äldreboendet Midskogen (B) på Bergviken i Luleå skulle kunna se ut. 





5.3.2. Exempel 2: Tunaskolan


Exempel 2 (bilaga 5) liknar till stor del föregående exempel. En skillnad som kan ses är dock att förvaltning av en skola även innebär ansvar för besiktning av redskap och lekutrustning i lokalerna. Dessutom finns, i exemplet från Tunaskolan, uppgifter om genomförd PCB-mätning vilket saknas i exemplet från Midskogens äldreboende då detta är nybyggt och ännu inte behövts genomföras. Tunaskolan är belägen i stadsdelen Tuna i centrala Luleå, där bedrivs undervisning för elever i år 4-9.


5.3.3. Exempel 3: Värdeförändring - Energiförbrukning


Exempel 3 (bilaga 6) är ett exempel på hur en presentation av insamlad data för energiförbrukning hämtad ur det tidigare beskrivna dataprogrammet ESS200 skulle kunna se ut. Exemplet beskriver Hemängsskolan i området Hammaren, Sunderbyn, väster om Luleå. Här visas den förändring av energiförbrukningen som skett sedan 2006 när ett nytt behovsstyrt ventilationssystem installerades. 2008 syns tydligt hur åtgärden slagit igenom. Prognosen för 2009 är något missvisande då denna bygger på klimatdata för januari och februari som var något kallare än vanligt Wikström (09-03-19).  





 






6. STRATEGI


Strategikapitlet syftar till att beskriva vägen från nuläget till det eftersträvade börläget. Kapitlet inleds med en sammanfattande SWOT-analys.





6.1. SWOT-analys


En SWOT-analys kan användas på många sätt. Här används den som ett medel att sammanfatta de problem (weaknesses) som uppkommer vid den hanteringen av data som används idag. Tabellen visar också på de styrkor (strengths) som systemet har i övrigt samt de möjligheter (opportunities) till förbättring som identifierats. Hot (threats) syftar till att redovisa de eventuella svårigheter en förändring kan innebära. SWOT-analysen utgör en grund för fortsatt analys och strategi. 





Strengths


Opportunities


Kontroller och insamling av data fungerar bra i nuläget. 


Tydliga regler gör det lätt att bestämma om uppmätta värden är godkända eller inte. 


Kompetensen hos dem som genomför kontroller och deklarationer anses tillräcklig.


Ny metod för lagring av insamlade data möjliggör effektivare användning och bättre möjlighet att kommunicera och dela med sig av data till berörda parter.


Uppföljning av värden över tid kan bli enklare att genomföra.


Jämförelser av värden kan bli enklare att göra.


Samtliga medarbetare kan få tillgång till data de kan behöva i sitt arbete.


”Varningssystem” i den nya databasen kan göra det enklare att hålla koll på när en ny kontroll eller dokumentation skall/bör göras.


Weaknesses


Threats


Insamlade data förvaras idag på ett för flertalet medarbetare otillgängligt sätt.


Svårigheter med att sammanställa utveckling över tid för ett värde upplevs.


Svårigheter med att jämföra värden för olika fastigheter och anläggningar upplevs.


Delgivning av information från besiktningsprotokoll till berörda parter upplevs tidskrävande.


Redan insamlade data är svåra att få tag på vilket kan innebära problem vid införande av ett nytt arbetssätt. 


Samtliga medarbetare som skall ha tillgång till det nya systemet måste utbildas i hur det används. 


Virusintrång/datahaveri skulle i värsta fall kunna leda till att all insamlad data försvinner.





Tabell 6.1 SWOT-analys





6.2. Strategi för förändring


För att åstadkomma en förändring av ett väl invant sätt att arbeta krävs tydlighet och hårt arbete till en början. Förhoppningen om att systemet/dataprogrammet skall bli ovärderligt i slutändan bör ligga till grund för att motivera arbetsinsatsen.  


	Förändringsarbetet bör inledas med att sprida information om det nya arbetssättet/dataprogrammet. Att föra fram de problem som funnits samt att tala om att det nya sättet att arbeta kommer att underlätta för var och en är två viktiga faktorer för att göra medarbetarna delaktiga. Inger Larsten skriver i sin bok Olikhet - en styrka att det är ”människorna i organisationen som åstadkommer resultaten och det är i människorna kraften att driva utvecklingen finns” Larsten, 2000, s. 35.. Larsten säger också att ”Visioner, mål och strategi måste vara synliga och tydliga för dem som ska göra jobbet för att de ska känna mening med det de gör” Larsten, 2000, s. 43. . 


	Vidare bör man så fort databasen tas i bruk informera och utbilda medarbetare som skall använda sig av det i hur det skall användas samt om vilka risker som finns med en felaktig användning. Dessutom bör man ge ut en manual som på ett enkelt sätt visar hur man utför olika moment, till exempel för in data, söker data samt sorterar data efter vad som efterfrågas. 


	Att utse en person på Tekniska förvaltningen som ansvarig för systemet är en god idé. Medarbetare som arbetar inom andra områden än förvaltning, kontroll och varudeklaration kan då och då även de behöva ta del av speciella data och då är det bra om de har någon att vända sig till för att få hjälp med att finna dessa. Andrew Mayo och Elisabet Lank skriver i boken Lärande i organisationen att ”Villighet att undervisa och handleda andra måste krävas av alla företagets anställda och vara en förutsättning för befordran” Mayo och Lank, 1994, s. 196.  .


	Denna person, eller någon annan, skulle också behöva arbeta med att föra in tidigare insamlade data i den nya databasen. Detta är dock inte alldeles enkelt med tanke på att dessa uppgifter är spridda på olika avdelningar, i pärmar på olika medarbetares kontor samt i olika databaser både på förvaltningen och hos inhyrda konsulter. Dessutom är det en enorm mängd data som finns arkiverad.


	Ett annat alternativ skulle kunna vara att hyra in tjänsten av ett utomstående företag som arbetar med data och programmering. Fördelar med detta skulle till exempel vara att arbetet utförs av personer som är experter på denna typ av system och har full koll på hur och var respektive uppgift skall föras in. Nackdelar som ett sådant alternativ kan medföra är dock att dessa personer inte är medvetna om de olika värdenas betydelse och inte skulle upptäcka om de var felaktiga samt att det skulle kosta pengar. Kostnadsberäkning för olika alternativ bör göras innan beslut fattas. 





6.3. Arkivering i DeDU


Programmet DeDU används idag av Tekniska förvaltningen för arkivering av bland annat ritningar och protokoll som rör deras fastigheter och anläggningar. Till viss del har förvaltningen börjat använda programmet även för lagring och hantering av data från besiktningar och egenkontroller. Detta gäller främst ventilationskontroller samt besiktningar av hissar (lyft och tryckkärl) Ranneberg (09-03-11). Ett alternativ till att införa ett helt nytt system för hantering och lagring av data från besiktningar och egenkontroller vore att utöka användandet av DeDU.


	Rickard Angerhäll som arbetar med programmet på WSP Systems säger att de har andra kunder som använder programmet för liknande ändamål. För Tekniska förvaltningens del anser han att det vore en god idé att använda programmets besiktningsmodul. I denna kan medarbetarna själva ange ramarna för hur respektive besiktning skall presenteras, vilka gränsvärden som skall rubriceras som godkänd, godkänd med anmärkning osv Agerhäll (09-03-13).  


	Fördelar med att använda DeDU vore främst att medarbetarna på Tekniska förvaltningen är vana att arbeta med programmet, att tjänsten redan är inköpt samt att programmet har hög säkerhet och god back-up. 


	En annan fördel är att en liten del data från tidigare utförda kvalitetskontroller redan finns inlagda i systemet. 


	Dessutom finns det möjlighet att skapa egna, begränsade, användare för konsulter så att de själva genom att logga in i Internetapplikationen DeDU Web kan lägga upp resultat från besiktningar som de genomför. På så sätt kan både förvaltningen och konsulten följa upp vad som händer med ärendet. Konsulten kan också bifoga filer i form av foton, protokoll, ritningar etc. samt skriva ut färdiga protokoll för att skicka vidare till berörda myndigheter. Alla händelser lagras även i en historiklogg vilket möjliggör ytterligare uppföljning. Att förvaltningen på detta sätt själva får tillgång till allt material som konsulten lägger in i programmet innebär också att inget går förlorat även om de byter konsult  DeDU broschyr PDF (09-03-12).


	Angerhäll poängterar att det är viktigt att redan vid upphandlingen göra klart för entreprenören att kvittering skall ske i beställarens system (DeDU) eftersom entreprenören i vissa fall kan uppleva detta som merjobb då han/hon i regel har ett eget system där respektive besiktning skall registreras Sammanställning – Besiktningar i DeDU.


	Ännu en fördel med att använda DeDU vore att samtliga medarbetare i Luleå kommun har tillgång till programmet. Därmed skulle exempelvis en rektor för en skola i kommunen kunna logga in och ta del av besiktningsprotokoll som rör den skola han eller hon ansvarar för Ranneberg (09-03-11). 






7. JÄMFÖRELSER


Detta kapitel innehåller resultat av intervjuer som gjorts med andra aktörer i syfte att jämföra arbetssätt och få reda på huruvida utökad användning av DeDU vore en god idé. Intervjuguider återfinns i bilaga 7 och 9.





7.1. Intervjuer med aktörer som använder dataprogrammet DeDU


7.1.1. Intervju med Christer Löfstedt, Skellefteå kommun


Skellefteå kommun i Västerbotten har arbetat med DeDU sedan 87/88. På den tiden var DeDU ett DOS-program och användes då av kommunen enbart till planering av förebyggande underhåll. Idag använder de i huvudsak besiktningsmodulen i vilken de planerar för och följer upp besiktningar av tryckkärl, hissar och portar samt utrustning i gymnastikhallar. Besiktningsmodulen används även för besiktningar av el vilket inte är lagstadgat utan görs på eget initiativ från kommunens sida. 


	Skellefteå kommun utför en del besiktningar i egen regi men hyr även in konsulter. I de fall konsulter utför besiktningarna får de instruktioner så att de själva kan lägga in resultaten i DeDUs webapplikation.


	Löfstedt anser att det finns många fördelar med programmet. Den största fördelen som Skellefteå kommun upplever är programmets hjälpverktyg för planering av arbete. Genom detta skapas listor med vilka besiktningar som ska göras, när detta ska ske och vad som är genomfört samt vilka eventuella åtgärder som bör vidtas.


	Några nackdelar med DeDU anser Löfstedt inte finnas. Han säger att Skellefteå kommun idag arbetar med att utveckla rutiner så att berörda parter ska få tillgång till mer information. Exempelvis ska en rektor på en skola i kommunen kunna titta på vad som kommit fram vid besiktning av skolans gymnastiksal. Han poängterar dock att detta inte är en nackdel utan en del av arbetet som kan utvecklas till ytterligare en fördel med programmet Löfstedt, Skellefteå kommun (09-03-16).


	Observera att detta är ett referat, anteckningar från telefonintervju återfinns i bilaga 8.


7.1.2. Intervju med Nils-Olov Löfström, Akademiska hus Uppsala


Nils-Olov Löfström på Akademiska hus i Uppsala berättar att han själv arbetat med DeDU sedan slutet av 2001 men att man på företaget arbetat med det ytterligare cirka tre år före det. 


	Akademiska hus använder DeDU för att sköta tillsyn och skötsel, felhantering både i egen regi och genom felanmälan från kund, nyckelhantering samt för att bevaka entreprenadgarantier. Mycket av arbetet görs i egen regi men Akademiska hus har även konsulter, bland annat en hissfirma och ett antal besiktningsmän som kvitterar egna ärenden, skapar felanmälan etc. i DeDU.


	De moduler som Akademiska hus använder är fastighet, entreprenad, objekt, planeringskalender, kvittera, rapporter, ärenden, bolag, nycklar/nyckelutlåning, prislista samt dokumentation.  


	Löfström är mycket nöjd med programmet och säger att den största fördelen med just det programmet är att det är billigt eftersom möjligheten att köpa in delar av det finns. Han har själv provat ett annat program och tittat på flera andra, nackdelar med dessa har främst varit att kommunen eller företaget då måste köpa in hela programmen oavsett hur mycket de avser använda. 


	Löfström upplever inte några nackdelar med programmet. Han säger att WSP bland annat marknadsför DeDU som att det är ”byggt av tekniker inte av datakillar” och att det därmed skall vara användarvänligt, något som han också själv tycker. Däremot saknar han snabbkommandon via tangentbord. 


	Löfström säger också att programmet i dagsläget har de funktioner som Akademiska hus behöver men att WSP gärna hjälper till att utforma nya funktioner eller moduler om det skulle vara något de saknar. 


	Löfström rekommenderar gärna andra aktörer att använda programmet som han bara tycker blir bättre och bättre Löfström (09-03-17). 


	Observera att detta är ett referat, anteckningar från telefonintervju återfinns i bilaga 8.





7.2. Intervjuer med aktörer som inte använder dataprogrammet DeDU


7.2.1. Intervju med Henrik Persson-Neves. Locum fastigheter Stockholm


Henrik Persson-Neves på Locum fastigheter i Stockholm berättar att man på Locum hyr in besiktningsmän på avtalsbasis. Besiktningsmännen utför själva planering, genomförande och dokumentation (inklusive felanmälan) av besiktningar och egenkontroller. 


	Data i form av besiktningsprotokoll lagras elektroniskt i ett IBS-system som heter 


Reqs. Besiktningsmännen lägger i regel in uppgifterna själva men det händer att det strular, i dessa fall tar Locum ansvar för att göra det själva. 


	Persson-Neves anser att dataprogrammet Reqs fyller de funktioner som företaget behöver även om han tycker att det är ett enkelt accessdatabasprogram som han liknar vid ett ”hembygge”. Han säger också att möjligheter att lägga till egna besiktningar i databasen finns och att de själva lagt till magnetfältsbesiktningar vilket inte fanns med ursprungligen. 


Persson-Neves medger dock att Locum kanske inte har utnyttjat programmet till fullo. Exempelvis finns justeringar och förändringar som företaget skulle vilja göra men som inte blivit av, mycket till följd av att de inte tagit till vara kontakten med leverantören. 


Persson-Neves säger även att tanken är att alla företagets besiktningar ska planeras och dokumenteras i samma program men att man inte riktigt är där ännu. 


Locum fastigheter har inte provat att använda andra dataprogram för samma ändamål vilket Persson-Neves motiverar med att ”det viktigaste är att se till att det man redan har fungerar” Persson-Neves (09-04-16). 


	Observera att detta är ett referat, anteckningar från telefonintervju återfinns i bilaga 10.


7.2.2. Intervju med Christer Andersson, Bodens kommun


Christer Andersson som själv har arbetat ett år inom Bodens kommun är mycket missnöjd med det sätt på vilket kommunen arbetar med egenkontroller och besiktningar idag, han beskriver det som ”20 år föråldrat” i jämförelse med hans tidigare arbetsplats som var på regional nivå. Andersson blev själv chockad över den enorma mängd papper som mötte honom när han tillträdde på kommunen och stävar nu efter att modernisera och digitalisera så mycket som är ekonomiskt möjligt, något som enligt Andersson själv ”kräver en mindre revolution”.


	Bodens kommun genomför egenkontroller och besiktningar delvis i egen regi, delvis med hjälp av inhyrda konsulter. Konsulterna hyrs in främst för att handha besiktningar enligt myndighetskrav, han nämner bland annat att all brandskyddsdokumentation utförs av Räddningstjänsten, att elrevisionsbesiktningar på uppdrag av elsäkerhetsnämnden utförs av Grontmij samt att radon, PCB och andra miljörelaterade besiktningar utförs av Ramböll och Hifab. 


Andersson berättar att Bodens kommun har fyra egna hantverkare som utför exempelvis snickeri, VVS, el och måleri. Detta är en stor tillgång för kommunen eftersom de kan spara mycket pengar på att inte hyra in utomstående hantverkare för detta. Förutom hantverkarna har kommunen två driftsingenjörer som ansvarar för kontroller och bedömningar, dessutom fungerar de som beställare av entreprenader för de besiktningar kommunen själva inte genomför.


Data från besiktningar och egenkontroller lagrar Bodens kommun i dataprogrammet Summarum. Andersson själv är dock inte alls nöjd med programmet. Han säger att han saknar automatisk import av avläsningar av exempelvis energiförbrukning, all data måste idag föras in för hand. Det är ett tidskrävande arbete vilket i sig medför att tiden för analys och uppföljning blir lidande. Andersson menar själv att när det gäller elförbrukning och liknande är av stor vikt att kunna göra månadsuppföljningar men att man i Boden nu endast har möjlighet att göra årsuppföljningar och att man i och med detta inte kan genomföra åtgärder i tillräckligt god tid.


 Andersson strävar efter att byta ut driftsystemet Summarum någon gång vid årsskiftet 09/10. Kommunen håller i dagsläget på att ta fram en kravspecifikation på vad programmet skall kunna klara av. Specifikationen kommer sedan att gå ut till företag som får möjlighet att lämna offerter, bland dem som kommer att tillfrågas återfinns WSP Systems (DeDU) Andersson (09-04-22).  


	Observera att detta är ett referat, anteckningar från telefonintervju återfinns i bilaga 10.


  



8. SLUTSATSER


Att döma av de undersökningar, intervjuer och strategier för förändring som jag gjort i arbetet med denna uppsats verkar ett utökat användande av dataprogrammet DeDU vara det bästa alternativet för arkivering av data från egenkontroller och besiktningar för Tekniska förvaltningen i Luleå kommun. 


	Fördelar som att förvaltningen redan köpt in programmet, att samtliga medarbetare har tillgång till programmet och i varierande utsträckning är vana att arbeta med det samt att programmet är utformat för att klara av denna typ av arbete är av stor vikt. 


	Avgörande är också att en liten del data från tidigare utförda kvalitetskontroller redan finns inlagda i systemet liksom att programmet är anpassat så att inhyrda konsulter själva kan föra in besiktningsprotokoll och föreslagna åtgärder samt att planering och uppföljning kan göras i samma program.


	Att data från DeDU är tillgängligt även för övriga medarbetare på kommunen är ytterligare en fördel liksom att programmet har hög säkerhet och god back-up. 





8.1. Förslag till fortsatt forskning


	Vad denna studie saknar är en undersökning av vilka andra program som finns på marknaden. Detta har utelämnats på grund av studiens omfattning men vore en god idé för fortsatt forskning. Enligt Thomas Åberg på Tekniska förvaltningen i Luleå kommun är detta något som många företag i branschen efterfrågar.












9. DISKUSSION


I detta avslutande kapitel diskuterar jag kring uppsatsens validitet och reliabilitet samt ger en personlig reflektion kring arbetets gång.





9.1. Validitet och reliabilitet


Begreppen validitet och reliabilitet kan ibland vara komplicerade att använda på kvalitativ forskning eftersom de egentligen är anpassade för kvantitativ forskning. Dessa begrepp går dock att använda bara deras innebörd ändras från att fokusera på mätning, som inte är relevant vid kvalitativ forskning, till att belysa undersökning Bryman, 2002, s 257.


9.1.1. Extern reliabilitet


Huruvida jag uppnått extern reliabilitet, vilket med andra ord betyder att någon annan skulle komma fram till exakt de resultat och den strategi jag kommit fram till, givet de förutsättningar i form av problemformulering och handledning jag haft, är svårt att säga.


	Eftersom jag själv genom min utbildning på programmet för Byggteknik vid Växjö Universitet kommit i kontakt med bygg- och förvaltningsvärlden är jag relativt insatt i det arbete och de termer som används inom området. I och med detta anser jag mig ha en förmåga att förstå och tolka de ämnesområden och den problematik som denna fallstudie berör. 


	Kanske skulle en person som inte är införstådd med branschens terminologi och arbetssätt komma fram till ett annat resultat. Fördelar jag kan se med detta skulle kunna vara att denna person för sin egen och läsarens skull torde vilja ge en djupare förklaring av begrepp och arbetssätt vilka har blivit så pass bekanta för mig att jag inte ens reflekterar över att förklara dem. Nackdelar kunde å andra sidan vara att kommunikationen med handledare på förvaltningen kanske inte skulle fungera lika smidigt när det kommer till vardagligt bruk av branschspecifika begrepp. 


	Tillika kan ett annat resultat uppnås om en person som är mer insatt i terminologin och arbetssätten än vad jag är skulle genomföra studien. Fördelar med detta vore att denne skulle kunna ägna mindre tid åt att ta reda på och förklara arbetssätt och problem och mer tid åt att belysa viken förändring som måste till samt hur detta kan ske på bästa sätt. 


	För att helt och hållet säkra den externa reliabiliteten måste dock en annan forskare ha samma bakgrund och samma erfarenheter som jag haft för att överhuvudtaget vara jämförbart med min undersökning  Ibid.. 


9.1.2. Extern validitet


När det gäller den externa validiteten vilket avser huruvida resultatet kan generaliseras till andra miljöer och situationer  Ibid. kan jag konstatera att de slutsatser och den strategi som jag kommit fram till skulle kunna användas för att förbättra arbetssätten även hos andra kommunala förvaltare eller förvaltare i allmänhet. I princip skulle den strategi jag beskrivit kunna användas hos de flesta organisationer som upplever problem med hantering av olika slags data. Skillnader skulle förstås uppkomma i innehåll och form men upplägget och användningsområdena för dataprogrammet borde vara detsamma. 





9.2. Personlig reflektion


Så här i slutskedet av mitt examensarbete kan jag konstatera att jag är mycket nöjd med utfallet av min undersökning. Jag anser själv att jag har uppnått mitt syfte i och med att jag har undersökt problemet och kommit fram till ett resultat och en strategi som förvaltningen kan komma att dra nytta av i sitt arbete. Dessutom har jag för egen del fått kunskaper om de krav (kommunala) fastighetsägare står inför och de svårigheter som administrativt arbete kan innebära. Områden som jag gärna skulle fortsätta arbeta med.


	De metoder jag valt att använda mig av har visat sig lyckosamma så till vida att de varit tillräckliga för att kunna beskriva nuläget, börläget och en strategi för förändring. De intervjuer som ligger till grund för jämförelserna har jag under arbetets gång ansett vara mer viktiga än jag först trott. De har gett mig perspektiv i frågan och understyrkt mina strategier och slutsatsers relevans.


	Att mitt arbete nu är slut innebär inte mer än en början för dem som skall ta vid och lösa problematiken med arkivering av data från besiktningsprotokoll. Det är ett stort och (tids-) krävande arbete men som i sinom tid också kommer att underlätta för berörda parter. Min förhoppning är att mitt arbete kan vara till hjälp med att motivera till och initiera en förändring.
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DeDU


			http://www.dedu.se/index.aspx (09-03-12)





http://www.dedu.se/document/DeDU-broschyr.pdf (09-03-16)


Angerhäll, Rickard, Sammanställning Besiktningar i DeDU, Luleå kommun (exempel från Skellefteå kommun), (09-03-16)








Övrigt


			Sammanställning av data till exempel 1 och 2, Stefan Marksved, Tekniska förvaltningen Luleå kommun





Sammanställning av data till exempel 3, Ulf Wikström, Tekniska förvaltningen Luleå kommun








	 








BILAGA 1


Luleå kommuns koncernorganisation
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BILAGA 2


Protokoll besiktningar och egenkontroller, nuläge


Genomgång av besiktningar, kontroller och dokumentationer för Tekniska förvaltningens fastigheter och anläggningar – hur fungerar det idag?


Protokoll 2009-03-11
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BILAGA 3


Exempel på besiktningsprotokoll, DeDU
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BILAGA 4


Exempel 1 Midskogens äldreboende hus B
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Midskogens Äldreboende hus B           


Gymnasievägen 6                                                                                     973 32 LULEÅ


Marksved, Stefan 2009-05-18


Verksamhet: Äldreboende


		            


                    


Kontroll/besiktning


Krav/lag/rekommendation


Besiktning,resultat


Anmärkn./åtgärd


Fastighetsenergi/m2


Boverket, prognos – egna riktlinjer, Kommunala beslut


130 Kwh/m2





Andel förnyelsebar energi








Uppgift saknas


Vattenförbrukning/m2





900 l/ m2





OVK= obligatorisk ventilationskontroll








Inventerat 2005


Nästa inv. 2009-12


Enkätundersökning








Ej genomfört


Radon


Nationella miljömål, miljöbalken, socialstyrelsens riktlinjer





Inv. 08/09


Vagabonderande strömmar


Nationella miljömål, miljöbalken, socialstyrelsens riktlinjer





Mätning pågår


Fukt i byggnad


Luleå kommun





Mätning pågår


PCB


Miljöbalken





Ej aktuellt, ny byggnad


SBA – verksamhet


= Systematiskt brandskyddsarbete


Lag om skydd mot olyckor











Brandlarm


Lag om skydd mot olyckor








Brandsläckare


Lag om skydd mot olyckor











Brandposter


Lag om skydd mot olyckor








Sprinkler


Lag om skydd mot olyckor





Uppgift saknas


Tillgänglighet


Lag om enkelt avhjälpta hinder, Luleå Kommun








Hiss











Tryckkärl











Lyftanordningar











Portar ridåer











Källsortering


Luleå Kommun











Elrevisionsbesiktning








Besiktning vart 3e år, senaste besiktn.


2006-06-20
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Hörselslingor








Uppgift saknas


Kylanläggningar


Kylnormen





Inventeras en gång/år 2009-02


Taksäkerhet


Lag om skydd mot olyckor





Uppgift saknas


Taksäkerhet








Uppgift saknas


CE-märkning








Uppgift saknas


Skyddsronder








Uppgift saknas


Temperatur (inomhus)


Socialstyrelsens riktlinjer





Uppgift saknas


Luftfuktighet


Socialstyrelsens riktlinjer





Uppgift saknas


Sotning, inkanaler


Lag om skydd mot olyckor





Inventeras en gång/år





Under gränsvärde Risk för överträdelse av gränsvärdeÖver gränsvärde, åtgärd bör vidtas






BILAGA 5


Exempel 2 Tunaskolan
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Tunaskolan


Mjölkuddsvägen 289                                                                                     973 43 LULEÅ


Marksved, Stefan 2009-05-18


Verksamhet: grundskola år 4-9


		            


                    


Kontroll/besiktning


Krav/lag/rekommendation


Besiktning,resultat


Anmärkn./åtgärd


Fastighetsenergi/m2


Boverket, prognos – egna riktlinjer, Kommunala beslut


200 Kwh/m2





Andel förnyelsebar energi








Uppgift saknas


Vattenförbrukning/m2





350 l/ m2





OVK= obligatorisk ventilationskontroll








Inventerat 2006


Nästa inv. 2009-01


Enkätundersökning








Ej genomfört


Radon


Nationella miljömål, miljöbalken, socialstyrelsens riktlinjer





Inv. 07/08


Vagabonderande strömmar


Nationella miljömål, miljöbalken, socialstyrelsens riktlinjer





Mätning pågår


Fukt i byggnad


Luleå kommun





Mätning pågår


PCB


Miljöbalken





Inventerat 2009


SBA – verksamhet


= Systematiskt brandskyddsarbete


Lag om skydd mot olyckor











Brandlarm


Lag om skydd mot olyckor








Brandsläckare


Lag om skydd mot olyckor











Brandposter


Lag om skydd mot olyckor








Sprinkler


Lag om skydd mot olyckor





Saknas


Tillgänglighet


Lag om enkelt avhjälpta hinder, Luleå Kommun








Hiss








Nästa besiktn. 2009-08


Tryckkärl








Nästa besiktn. 2009-12


Lyftanordningar











Portar ridåer








Nästa besiktn. 2009-12


Redskap, utrustning (inomhus)








Uppgift saknas


Verksamhetsbaserat


Källsortering


Luleå Kommun








Besiktn. 2008-01-17
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Elrevisionsbesiktning








Besiktning vart 3e år, senaste besiktn.


2006-06-20


Hörselslingor








Uppgift saknas


Kylanläggningar


Kylnormen





Inventeras en gång/år Senaste inv. 2009-02


Taksäkerhet


Lag om skydd mot olyckor





Uppgift saknas


Taksäkerhet








Uppgift saknas


CE-märkning








Uppgift saknas


Skyddsronder








Uppgift saknas. Genomförs vart 5e år.


Temperatur (inomhus)


Socialstyrelsens riktlinjer





Uppgift saknas


Luftfuktighet


Socialstyrelsens riktlinjer





Uppgift saknas


Sotning, inkanaler


Lag om skydd mot olyckor





Inventeras en gång/år





Under gränsvärde Risk för överträdelse av gränsvärdeÖver gränsvärde, åtgärd bör vidtas






BILAGA 6


Exempel 3 Hemängsskolan
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Hemängsskolan


Hemängsvägen 54                                                                                     954 41 SÖDRA SUNDERBYN


Wikström, Ulf 2009-05-19


Verksamhet: grundskola år 4-9
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BILAGA 7


Intervjuguide för aktörer som använder dataprogrammet DeDU


			Hur länge har ni arbetat med DeDU?





Vad använder ni programmet till?


Vilka moduler/applikationer använder ni?


Vilka fördelar med programmet upplever ni?


Finns det några nackdelar med programmet?


Vem använder programmet? Ni själva? Konsulter?


Skulle du rekommendera andra att använda programmet? Varför/varför inte?



BILAGA 8


Intervjuer med aktörer som använder dataprogrammet DeDU


SL=Sofia Larsson


Skellefteå kommun , Christer Löfstedt (CL) 09-03-16


SL: Hur länge har ni arbetat med DeDU?


CL: Sen det var ett DOS-program. 87/88. Då användes det bara till förebyggande underhåll. 





SL: Vad använder ni programmet till?


CL: Tryckkärl, hissar och portar. Utrustning i gymnastikhallar. El – eget initiativ, ej lag. 





SL: Vilka moduler/applikationer använder ni?


CL: Besiktningsmodulen i huvudsak. 





SL: Vilka fördelar med programmet upplever ni?


CL: Lätt att planera arbetet. Skapar listor med vad som ska göras och vad som är utfört. 





SL: Finns det några nackdelar med programmet?


CL: Nej. Arbetar idag med att utveckla så att berörda parter ska få tillgång till mer info. Ex. rektor på skola ska kunna titta på vad som kom fram vid besiktning av gymnastiksal. 





SL: Vem använder programmet? Ni själva? Konsulter?


CL: Både egen regi och konsulter. 





SL: Skulle du rekommendera andra att använda programmet? Varför/varför inte?


CL: Ja, det finns många fördelar. Framför allt bra att kunna planera arbetet. 





Akademiska hus, Nils-Olov Löfström (N-O L) 09-03-17


SL: Hur länge har ni arbetat med DeDU?


N-O L: Jag har arbetat med det sedan slutet av 2001, före det ca 3 år (Akademiska hus)





SL: Vad använder ni programmet till?


N-O L: Sköta tillsyn och skötsel, felhantering (från kund och egna), nyckelhantering, bevaka entreprenadgarantier. 





SL: Vilka moduler/applikationer använder ni?


N-O L: Fastighet, entreprenad, objekt, planeringskalender, kvittera, rapporter, ärenden, bolag, nycklar/nyckelutlåning, prislista, dokumentation. 


 


SL: Vilka fördelar med programmet upplever ni?


N-O L: Billigt, låg kostnad kan köpa delar. Provat ett annat system, tittat på många – måste köpa ett helt system.





SL: Finns det några nackdelar med programmet?


N-O L: Nej. Inga nackdelar direkt. Marknadsför det som att det är byggt av tekniker inte datakillar – gör det användarvänligt. Saknar snabbkommandon via tangentbord. Ingen brist på funktioner men saknar man funktioner hjälper WSP till att utforma nya. 





SL: Vem använder programmet? Ni själva? Konsulter?


N-O L: Mycket görs i egen regi men även konsulter (hissfirma, besiktningsmän) kvitterar egna ärenden, skapar felanmälan etc. 





SL: Skulle du rekommendera andra att använda programmet? Varför/varför inte?


N-O L: Ja, utan tvekan. Programmet utvecklas hela tiden och blir bättre och bättre. 



BILAGA 9


Intervjuguide för aktörer som inte använder dataprogrammet DeDU


			Hur arbetar ni med besiktningar av fastigheter? Egen regi/konsulter?





Var lagras data från besiktningar av fastigheter? Dataprogram/manuellt? Något att rekommendera?


Vilka fördelar respektive nackdelar finns med det sätt ni arbetar på?


Finns önskemål om förändring av arbetssätt?



BILAGA 10


Intervjuer med aktörer som inte använder dataprogrammet DeDU


SL=Sofia Larsson


LOCUM Fastigheter, Henrik Persson-Neves (09-04-16)


SL: Hur arbetar ni med besiktningar av fastigheter? Egen regi/konsulter?


HP-N: Vi hyr in besiktningsmän på avtalsbasis. Besiktningsmännen utför själva planering, genomförande och dokumentation samt felanmälan av besiktningar/egenkontroller. 





SL: Var lagras data från besiktningar av fastigheter? Dataprogram/manuellt? Något att rekommendera?


HP-N: Det lagras elektroniskt i Reqs, ett IBS-system. Konsulterna lagrar data, fungerar för det mesta men uppstår problem kan vi själva lägga in datan. 





SL: Vilka fördelar respektive nackdelar finns med det sätt ni arbetar på?


HP-N: Programmet fyller de funktioner som behövs. Kan även lägga till egna besiktningar i databasen, ex. har man gjort så med magnetfältsbesiktningar. Reqs är enkelt uppbyggt, ”hembygge”, accessdatabasprogram. Vi har kanske inte utnyttjat programmet till fullo. Har inte genomfört vissa justeringar/förändringar – beror på att vi inte skapat god kontakt med leverantören. Tanken är att allt ska göras i samma program, är inte där ännu men på god väg. Har inte provat andra program.





SL: Finns önskemål om förändring av arbetssätt?


HP-N:”Det viktigaste är att se till att det man redan har fungerar”.





Bodens kommun, Christer Andersson (09-04-22)


SL: Hur arbetar ni med besiktningar av fastigheter? Egen regi/konsulter?


CA: Bägge dera. Myndighetskrav brand – räddningstjänsten. Elrevisionsbesiktningar (elsäkerhetsnämnden) Grontmij, Radon, PCB, miljö Ramböll och Hifab. Egenkontroller, drift och underhåll mycket i egen regi, fyra gubbar som utför snickeri, VVS, el och måleri, det sparar kommunen pengar på. Har även två driftingenjörer som genomför kontroller och bedömningar, de fungerar även som beställare av entreprenader.  





SL: Var lagras data från besiktningar av fastigheter? Dataprogram/manuellt? Något att rekommendera?


CA: Till viss del i Summarum. Energiförbrukning tex. läggs in för hand. Analyser saknas. Årsuppföljning istället för månadsuppföljning. Saknar import av avläsning (el etc.). Skulle vilja ha det digitalt direkt in i programmet.





SL: Vilka fördelar respektive nackdelar finns med det sätt ni arbetar på?


CA: Jag ser bara nackdelar. Det är ett 20 år föråldrat arbetssätt. Jag har bara jobbat här ett år och vill förändra i princip allt, modernisera. Fick en chock när jag såg alla pärmar på kontoret, du skulle se. Har jobbat på regional nivå förut där genomgick man en digitalisering på fem år och hade nästan inga pärmar. Här finns jättemycket att göra, men det tar lång tid. En mindre revolution. 





SL: Finns önskemål om förändring av arbetssätt?


CA: Vi är på väg att byta driftssystem. Summarum fyller inte de funktioner vi behöver. Arbetar med en kravspecifikation och skall försöka byta till årsskiftet. DeDU och Husar bl.a. är alternativ.
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