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Kravprofil och arbetsbeskrivning  
 
  Verksamhetsbeskrivning  

 

Upplands-Brohus med dess systerbolag, Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, äger och 

förvaltar cirka 2 100 hyresrätter samt kommersiella lokaler och verksamhetslokaler om totalt 

cirka 125 000 kvm. Verksamhetslokalerna består bland annat av förskolor, skolor och LSS-

boenden. Fastigheter är belägna i Bro och Kungsängen i Upplands-Bro kommun. Upplands-

Brohus värdegrund bygger på Engagemang, Trygghet och Kvalitet och ska genomsyra 

verksamheten i alla led.  

 
  Förvaltningsavdelningen 

 

Förvaltningsavdelningen har budgetansvar för samtliga fastigheter. I ansvaret ingår att 

se till att det planerade underhållet samt lokal- samt verksamhetsanpassningar 

genomförs. Avdelningen ansvarar vidare för att driften av fastigheterna fungerar samt 

att gällande myndighetskrav såsom till exempel OVK, radon, PCB, brandskydd samt 

bostadsanpassningar uppfylls. 

Stor vikt läggs på att strukturerat planera, mäta och följa upp det gäller inte minst i 

samband med energioptimering av det befintliga beståndet, handläggning av 

försäkringsärenden samt att följa upp att avtalade entreprenörer levererar enligt 

överenskommelse.  

Ett annat viktigt område för förvaltningsavdelningen är trygghetssamordning och 

brottsförebyggande arbete. Arbetet ska ske i samverkan med civilsamhället, 

kommunen och polisen i syfte att skapa levande och trygga bostads- och 

centrummiljöer.  

 
 
  Arbetsbeskrivning 

 

Som driftingenjör rapporterar du till förvaltningschefen. Du arbetar operativt med drift 

och underhåll av fastigheters tekniska installationer och med energioptimering. I 

tjänsten ingår ett nära samarbete med såväl drifttekniker som driftstrateg samt övriga 

funktioner inom företaget och samarbetspartners och intressenter.  

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter inom ramen för generella lagar och regler, UBHs policys 
och rutiner samt avdelningens budget: 

• ansvara för att driftoptimera fastigheternas värme, ventilation och andra 

tekniska system för att få bra inomhusklimat  

• planera, genomföra och kostnadsberäkna filterbyten 

• planera och genomföra rengöring av ventilationskanaler 

 

• vara ett bollplank till förvaltningen och driftteknikerna i arbetet med skötsel 

och reparationer av fastigheternas tekniska installationer 
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• ansvara för underhållsplaneringen av de tekniska installationerna i 

fastigheterna 

• komma med förslag på underhållsåtgärder, orsak till underhållsbehovet 

samt kostnad för åtgärd (byte till exempel på grund av funktionsbrist eller 

energieffektivisering) 

• ansvara för utveckling av scheman för rondering och andra förebyggande 

åtgärder i fastigheternas tekniska installationer 

• ansvara för rätt inomhusklimat i lägenheterna 

o minimera driftstörningar 

o övervaka anläggningarna och tempgivare (ÄR-värden) 

o bistå bovärd med platsbesök för felsökning 

o delta aktivt i problemlösning vid fel i lägenhet 

• ansvara för att lagar och andra myndighetskrav efterlevs 

o planera och dokumentera OVK, sotning, köldmedia, 

energideklarationer  

o administration av protokoll 

o se till att vi har godkända protokoll i alla fastigheter 

• säkerställa god dialog med kunder, samarbetspartners och inom bolaget 

• vara delaktig i projektering av nya anläggningar 

• delta i samordnad provning och besiktningar av nya anläggningar 

• vara behjälplig och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till 

medarbetare för att öka kompentensen och förståelsen för samband mellan 

system 

• vara delaktig i budget- och prognosarbetet 

 
 
  Utbildning, erfarenhet och kompetens 

 

• Relevant utbildning för området gärna högskoleingenjör eller motsvarande 

• God kunskap inom styr- och regler samt driftoptimering 

• Minst 10 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom värme och 

ventilation 

• Flera års praktisk erfarenhet som drifttekniker/driftingenjör 

• Datorvana 

• Körkort B är ett krav 

 

 
  Personliga egenskaper 

 

Självgående Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver 

sina processer vidare.  Planerar arbete i förväg.  

Strukturerad Planerar arbete i förväg. Organiserar och prioriterar aktiviteter på ett 
effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsgränser. 
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Noggrann Innehar ordningssinne och är kvalitetsmedveten. Lägger stor vikt vid att 
bolaget lever upp till uppsatta mål och förväntad kvalitet.  

Samarbetsförmåga Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till kollegor på 
ett lyhört och smidigt sätt. 

 
   
  Anställning, lön och eventuella förmåner 

 

Placering: Förvaltningsavdelningen 

Anställning: Tillsvidareanställning 

Arbetstid: Heltid, 5 dagar per vecka 

Resor: Dagliga resor inom fastighetsområdena 

Semester: Enligt avtal 

Friskvårdsbidrag: Enligt gällande skatteregler och UBHs riktlinjer. 

Företagshälsovård: Ja 

Utbildning: Löpande fortbildningsdagar inom villkoren för anställningen 

 
 

 
  Övrigt 

 

Fastigheterna är belägna i Kungsängen och Bro i nord-västra Stockholmsregionen 

med kontor på båda orter.   

 
 


