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Sammanfattning  

EY har på uppdrag av stadens revisorer genomfört en granskning med syfte att bedöma 
huruvida stadsmiljö- och tekniska nämnden har tydliga planer och strategier för att säker-
ställa att ändamålsenliga underhållsåtgärder sätts in i rätt omfattning och i rätt tid.   

För att uppnå en god underhållsplanering behövs en tydlig bild av status för väg- och led-
ningsnät samt fastigheter. En planering utifrån en lämplig underhållstakt är önskvärd för att 
undvika att en underhållsskuld byggs upp. Det krävs även en analys av resursbehovet och 
att denna kommuniceras tydligt samt att risker och konsekvenser av en för låg underhållstakt 
synliggörs. Detta aktualiseras utifrån den expansion som staden befinner sig i och de till-
kommande ytor samt högre slitage på befintliga anläggningar som väntas. 

Nämnden har när granskningen genomförts inte fastställt målsättningar eller strategier för 
underhållsarbetet. En VA-policy och VA-plan är under framtagande, där målsättningar för 
underhåll kommer inkluderas. I övrigt sker planering och riskbedömning på enhetsnivå. Re-
spektive enhet vidtar åtgärder för att åstadkomma en god underhållstakt, men det krävs fort-
satta insatser för att bibehålla underhållstakten samt undvika att en underhållsskuld byggs 
upp. Underhållet av stadens parker och grönområden beskrivs som eftersatt.  

Enheterna genomför löpande analyser av underhållsbehovet och kännedomen är god inom 
organisationen om behov och prioritering av underhåll. Dokumenterade underhållsplaner 
finns i varierande utsträckning och på olika detaljnivå. Inga särskilda risk- och konsekvensa-
nalyser upprättas utöver den analys som förmedlas i budgetdialogen. Inom VA-
verksamheten används dokumenterade, sammanställda underlag i större utsträckning än 
inom vägverksamheten. Fastighetsverksamheten har ett antal dokumenterade rutiner. 

Verksamheterna använder systemstöd i sitt underhållsarbete, men det varierar i vilken ut-
sträckning dessa utgör ett ändamålsenligt stöd i planering och uppföljning. Enheterna an-
vänder även Excel för planering och sammanställning av underhållsinsatser. Inom framförallt 
tekniska enheten finns förbättringspotential i hur systemstöden används. 

 

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer: 

 Tydliggör målsättningar som ska gälla för underhållsarbetet, för att undvika att en un-
derhållsskuld byggs upp. 

 Säkerställ att systematiska och enhetliga risk- och konsekvensanalyser upprättas, för 
att kunna bedöma underhållsbehovet på kort och lång sikt. Upprättade analyser bör 
knytas till internkontrollplanen. 

 Säkerställ en ändamålsenlig användning av systemstöd 
 Klargör riktlinjer för avgränsning mellan underhålls- respektive reinvesteringsåtgärder, 

samt hur dessa bör fördelas på drift- respektive investeringsbudget. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Sundbybergs stads materiella anläggningstillgångar har ett bokfört värde om ca 2,2 miljarder 
kronor. Fastigheter representerar ett bokfört värde om 1,6 miljarder kronor, gator, vägar och 
parker knappt 300 miljoner kronor, VA-nät representerar drygt 160 miljoner kronor samt ma-
skiner och inventarier ca 90 miljoner kronor. Staden har således att förvalta och underhålla 
betydande tillgångsvärden. 

För att uppfylla kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning är det av väsentlig be-
tydelse att staden har tydliga mål och strategier för hur materiella tillgångar ska underhållas 
för att undvika kapitalförstöring. Ett eftersatt underhåll riskerar att på sikt innebära allvarliga 
konsekvenser för kvalitet och säkerhet men även förorsaka höga kostnader för framtida ge-
nerationer.  

Det är stadsmiljö- och tekniska nämnden inom Sundbybergs stad som ansvarar för att till-
handahålla de anläggningar som behövs för bedrivna verksamheter.   

Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys för 2016 bedömt det som väsentligt att 
granska stadens strategiska arbete med avseende på underhåll av materiella tillgångar. 

1.2. Syfte  

Granskningen syftar till att bedöma huruvida stadsmiljö- och tekniska nämnden har tydliga 
planer och strategier för att säkerställa att ändamålsenliga underhållsåtgärder sätts in i rätt 
omfattning och i rätt tid.   

1.3. Avgränsning 

Med underhåll avses insatser och åtgärder som krävs för att bibehålla funktionsteknisk kvali-
tet på byggnader, gator och vägar samt VA-nät. Granskningen omfattar inte vinterunderhåll, 
dvs. hur kommunen arbetar för att säkra framkomlighet och säkerhet på vintern genom 
snöröjning, sandning och saltning etc.  

De eventuella effekter i den finansiella redovisningen som användningen av komponentav-
skrivning kan medföra omfattas inte av granskningen. 

1.4. Revisionsfrågor 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Bedöms nämndens risk- och väsentlighetsanalys vara ändamålsenlig med avseende 
på identifiering av kortsiktiga och långsiktiga underhållsbehov? 

 Finns det en ändamålsenlig styrning och samordning av identifierade underhållsåt-
gärder? 

 Är nämndens nuvarande omfattning av underhållsåtgärder tillräcklig eller ackumule-
ras ett framtida underhållsbehov?  

 Kan nämndens rutiner, metoder och systemstöd för att bedöma, beräkna och planera 
underhållsbehov bedömas vara effektiva? 

 Har nämnden relevanta och dokumenterade underhållsplaner? 
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 På vilket sätt upprättas konsekvensanalyser rörande effekten av eftersatt underhåll?  

 Hur prioriteras och fördelas resurserna för underhåll? Hur fördelar sig underhållskost-
naderna mellan akut och planerat underhåll? 

 Är återrapportering till nämnden av risk- och väsentlighetsanalyser samt genomförda 
underhållsinsatser ändamålsenlig? 

1.5. Revisionskriterier 

Revisionskriterierna är de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser 
och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen (1991:900) 

 Stadens budget och andra styrdokument av relevans 

1.6. Metod och genomförande 

Granskningen bygger på genomgång av relevant dokumentation, så som risk- och väsentlig-
hetsanalyser, underhållsplaner, konsekvensanalyser etc. Intervjuer har genomförts med föl-
jande funktioner: 

 Förvaltningschef, stadsmiljö- och serviceförvaltningen 

 Teknisk chef, tekniska enheten, stadsmiljö- och serviceförvaltningen 

 Chef för projektenheten, stadsmiljö- och serviceförvaltningen 

 Chef för enheten för vatten, avfall och geodata, stadsmiljö- och serviceförvaltningen 

 Fastighetschef, kommunlokaler, stadsmiljö- och serviceförvaltningen 
 

 

Utöver vår interna kvalitetssäkring har samtliga intervjuade fått möjlighet att komma med 
synpunkter på rapportutkastet. Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på kor-
rekta fakta och uttalanden. 
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2. Underhåll av fastigheter, gator, vägar och VA-nät 

2.1. Styrning 

2.1.1. Ansvar för underhåll av anläggningstillgångar enligt lag 

Av kommunallagen (1991:900) framgår det att kommuner ska ha en god ekonomisk hushåll-
ning i sin verksamhet och sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 
För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. 

I begreppet väghållning ingår enligt väglagen (1971:948) byggande och drift av väg. I be-
greppet drift inräknas underhåll, reparation och andra åtgärder. Underhåll är sådan verksam-
het som krävs för att behålla en gatas eller vägs byggnadstekniska kvalitet.  

Staten är enligt väglagen väghållare för allmänna vägar. Om det främjar en god och rationell 
väghållning får regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, besluta att en 
kommun skall vara väghållare inom kommunen. Beslutet kan begränsas till att avse vissa 
vägar eller vissa områden inom kommunen. Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska 
kommunen svara för underhållet av gator och andra allmänna platser som kommunen är hu-
vudman för.  

Enligt plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att 
dess utformning och de tekniska egenskaperna (såsom stadga och beständighet, säkerhet, 
lämplighet för ändamålet samt tillgänglighet) i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas 
till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljö-
mässig och konstnärlig synpunkt. 

VA-verksamheten regleras i första hand av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 
Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter och Miljöbalken.  

2.1.2. Mål och åtaganden 

I Sundbybergs stads budget 2016 fastställs det kommunövergripande målet att ”stadens 
kärnverksamhet ska hålla en hög kvalitet där alla medborgare inkluderas. All verksamhet 
som Sundbybergs stad finansierar ska vara kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar.” För att 
uppnå målet ges fyra uppdrag till styrelse och nämnder, varav ett är att ”ekonomistyrnings-
principer ska genomsyra all verksamhet och vara transparanta. Som ett led i effektiviserings-
arbetet ska ett utvecklingsprogram genomföras.” 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden har i budget satt upp det övergripande målet ” Sundby-
berg ska växa hållbart med människan i centrum, där alla kan vara delaktiga och där det är 
lätt att göra rätt i miljöarbetet.”  

I nämndens verksamhetsplan och budget framgår att staden växer och tekniska enheten får 
tillkommande ytor att både sköta drift och underhåll för och på sikt även reinvesteringar. På-
gående investeringar kommer påverka den tekniska enheten i stor utsträckning framöver. 
Tillkommande ytor räknas inte som volymtillväxt och får därmed inte automatisk kompensat-
ion i ramen. Det har enligt verksamhetsplanen varit svårt att få ramkompensation för drift av 
tillkommande ytor inom gata och parkområdet.  
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Under våren 2016 utreds förutsättningarna för att flytta stadens direktägda fastigheter till ett 
kommunalt bolag. Förvaltningen av fastigheterna skulle i så fall utföras av bolaget. De poli-
tiska beslut som fattas kan få stor påverkan på enheten kommunlokalers arbete.  

I verksamhetsplanen för VA-området framgår det att en VA-policy och VA-plan ska utarbetas 
under året.  

2.1.3. Organisation 

De enheter som primärt ansvarar för underhåll av stadens anläggningstillgångar inom 
stadsmiljö- och serviceförvaltningen är enheterna kommunlokaler, tekniska enheten och en-
heten för vatten, avfall och geodata. Även projektenheten utför visst underhåll på beställning 
av övriga verksamheter. 

 
Kommunlokaler arbetar med förvaltning och skötsel av stadens offentliga lokaler och fastig-
heter. Antal anställda uppgår till 11 personer, varav 4 förvaltare med ansvar för drift och un-
derhåll av fastigheter. Enheten ansvarar för ett 30-tal fastigheter, samt hyr in ca en tredjedel 
av lokalbehovet från andra fastighetsägare. 
 
Projektenheten arbetar med projektledning vid nybyggnation av stadens fastigheter och in-
frastruktur, när investeringskostnaden överstiger 4 mnkr. Antalet anställda uppgår till sex 
personer. Därutöver används ett stort antal konsulter. Projektenheten arbetar med renove-
ring och underhåll på uppdrag av de tre övriga enheterna samt övriga verksamheter i kom-
munen. 
 
Tekniska enheten arbetar med trafik- och parkeringsfrågor samt förvaltar och utvecklar sta-
dens gator, torg och parker. Enheten har en lednings- och planeringsorganisation, en driftor-
ganisation för gata och service, park och renhållning respektive trafik. Det pågår uppstart av 
en mark- och anläggningsgrupp.  Sammanlagt har enheten 45 tillsvidareanställda och 5 sä-
songsanställda. Cirka 60 procent av driften sker i egen regi, medan 40 procent utförs av ent-
reprenörer.  
 
Enheten för vatten, avfall och geodata ansvarar för stadens ledningsnät för vatten och av-
lopp, samt för insamling, transport och behandling av hushållsavfall. Kartproduktion och mät-
ningar ingår också i enhetens ansvar. Inom enheten finns 22 anställda. VA-verksamheten 
har en lednings- och planeringsorganisation och en driftorganisation. Driften består av 6 rör-
nätstekniker och en gruppchef. För att kunna säkerställa en god kvalitet utförs de dagliga 
underhålls- och ledningsarbetena av gruppen med stöd från bland annat schakt- och trans-
portentreprenörer. Större renoveringar och nyanläggningar görs av upphandlad entreprenör. 

2.1.4. Finansiering 

Underhållet av gator och vägar finansieras via såväl skatteintäkter (kommunbidrag) som av-
gifter. Intäkter i form av avgifter har ökat något i budget 2016 då enheten har anpassat bud-
geten efter utfall avseende parkeringsintäkter. Samtidigt har kostnaderna ökat till följd av ny-
anställningar. Driftkostnader ligger på liknande nivå som 2015 till följd av omdisponering. Om 
nämnden inte erhåller täckning för de kostnader som stadens expansionstakt medför finns 
en risk att underhållet under nästa år kommer att bli eftersatt.  

Underhållet av stadens offentliga lokaler och fastigheter är avgiftsfinansierat via hyresintäk-
ter. Benchmarking utfördes 2011 för att granska stadens hyresnivåer, vilka bedömdes ligga 
på en rimlig nivå. Den avtalade hyran täcker det planerade underhållet, men inte större rein-
vesteringar.   
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VA-verksamheten är helt avgiftsfinansierad. Verksamheten är både förbrukningsstyrd och 
beroende av antal nya anslutningar. Kostnader för underhåll är inräknat i taxan. Verksam-
heten har sedan 2011 ett liggande överuttag främst på grund av den pågående exploatering-
en och svårigheten att återbesätta tjänster. Ny taxa för 2017 är under framtagande och enligt 
plan ska överuttaget vara förbrukat 2018.   

Tabell 1: Driftbudget per verksamhet 2016 inklusive kapitaltjänstkostnader (mnkr)
1
 

 Intäkt Kostnad Resultat 

Projekt 0,5 0,5 0 

Kommunlokaler 299 299 0 

Tekniska 93,8 93,8 0 

VA 51,8 54,5 -2,6 

 

Tabell 2: Investeringsbudget per verksamhet 2016 

 Budget 

Projektenheten 230,2 mnkr 

Kommunlokaler 12 mnkr
2
 

Tekniska enheten 66,9 mnkr
3
 

VA/avfall 26 mnkr 

2.2. Underhållssituationen i Sundbybergs stad  

Gränsen mellan vad som definieras som underhåll respektive nyinvestering är inte helt klar. I 
denna granskning avses med underhåll sådana åtgärder som syftar till att helt eller delvis 
återställa en befintlig investering till sitt ursprungliga skick. Exempel på underhållsåtgärder 
kan vara ny asfaltsbeläggning, förnyelse av ledningsnätet eller fasadrenovering av en bygg-
nad. När en förnyelseåtgärd genomförs för att upprätthålla den ursprungliga standarden, kan 
även åtgärder som höjer standarden eller ökar kapaciteten inkluderas. Gränsen mellan en-
bart ”underhåll” och standardhöjande förnyelse är därmed inte helt skarp.  

2.2.1. Budgetprocess och prioriteringar 

Kommunfullmäktige fastställer budget med utgångspunkt i kommunstyrelsens samt övriga 
nämnders förslag. Stadsmiljö- och tekniska nämndens prioriteringar rör huvudsakligen bud-
getens omfattning medan förvaltningen och enheterna har att identifiera och prioritera de un-
derhållsinsatser som ska utföras. Stadsmiljö- och serviceförvaltningen gör varje år ett budge-
täskande till nämnden, där förvaltningen gör en bedömning av vilka medel som behövs för att 
klara kostnaderna för drift, underhåll, kapitalkostnader m.m. och vilka medel som behövs för 
investeringar.  

Det finns flera faktorer som påverkar förvaltningens möjligheter att genomföra planerat un-
derhåll. Det framgår av stadens nyligen fastställda principer för ekonomistyrning och investe-
ringsprocess att beräkning av rambudgeten för nämndens verksamhet utgår ifrån föregående 
års budgetram. Förändring av rambudgeten sker mot bakgrund av förväntad pris- och löne-
ökning, förändring av lokalhyror och kapitaltjänstkostnader, effektiviseringar, eventuell volym-

 
                                                
1
 Tabell 1 och 2 visar hela budgeten, och specificerar ej underhållskostnader. 

2
 I befintliga fastigheter. Ombyggnader, utbyggnader och nyproduktion finns i projektenhetens investe-

ringsbudget 
3
 Avskrivningar/ränta omfattar 2016 ca 22,6 mnkr. 
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reglering, verksamhetsförändringar och satsningar. Modellen för den årliga kompensation för 
pris- och kostnadsökningar i höjningen av budgetramen utgör en parameter som påverkar 
framtida drift. Beslut om investeringar utan samtidigt beslut om finansiering av kapitalkostna-
der kan hämma möjligheten att verkställa beslutade investeringar. Enheterna påverkas 
också av prisutvecklingen på tekniska entreprenader. 

Enligt intervjuade fungerar dialogen med nämnden väl kring prioriteringar och behov. Den 
primära kontakten mellan respektive enhetschef och nämnd gällande underhåll sker under 
våren som ett led i budgetdialogen.  

2.2.2. Konsekvensbeskrivningar och riskbedömningar 

Förvaltningen beskriver i budgetdialogen förutsättningar utifrån t.ex. ekonomi och konjunktur, 
volymökningar, väderlek och investeringar. Inom respektive verksamhet görs en översiktlig 
riskanalys.  

I planeringsförutsättningar inför budget 2017 konstaterar förvaltningen att staden fortsätter 
växa kraftigt och befolkningsprognoserna ökar kontinuerligt. Detta ställer höga krav på för-
valtningen att bygga den infrastruktur, offentliga miljöer och de lokaler som krävs för att sta-
den ska vara attraktiv att bo och leva i. Investeringarna och projekten är beroende av att 
nödvändiga beslut fattas. Förvaltningen beskriver också utmaningen att samtidigt få en bra 
skötsel av befintlig infrastruktur och offentliga miljöer. Om ingen ersättning ges för ökade ka-
pitaltjänstkostnader kommer skötselnivåerna på befintliga gator, parker och anläggningar att 
påverkas negativt. Med sänkta skötsel- och underhållsnivåer bedömer förvaltningen att slita-
get kommer leda till att livslängden på anläggningar förkortas. Utebliven volymkompensation 
för tillkommande volymer/ytor medför också minskad skötsel och underhåll av befintliga och 
tillkommande ytor såväl som kapitalförstöringen av anläggningar.  

Då underhållet tidigare år upplevts fungera väl och beslut om underhåll betraktas som verk-
ställighet i organisationen, har dokumenterade risk- och konsekvensanalyser utöver budget-
dialogen upprättats i begränsad omfattning. Inom respektive enhet sker en löpande riskbe-
dömning av objekt utifrån insamlad data och ansvariga tjänstemäns erfarenheter och kompe-
tens. Det saknas således en enhetlig sammanställning av risker och konsekvenser avseende 
underhåll av anläggningstillgångar. 

Nämndens internkontrollplan 2016 innehåller inga specifika kontrollmoment avseende un-
derhållstakt. En rutin avser fördelning och användning av tilldelade resurser, där kontrollen 
innebär att tilldelade resurser och investeringsramar hålls. Uppföljning sker i delårs- och års-
redovisning. 

 

Underhåll av gator, vägar och grönområden 
Av verksamhetsplanen framgår att enheten förstärker sin organisation för att möta ökade 
krav, både internt och externt. Intäkterna i budget 2016 har ökat något då enheten har an-
passat budgeten efter utfall avseende parkeringsintäkter. Samtidigt har kostnaderna ökat till 
följd av nyanställningar. Driftkostnader ligger på liknande nivå som 2015 till följd av omdispo-
nering.  
 
Avseende de ytor som successivt tillkommit sedan 2011 har förvaltningen redogjort för de 
kostnader som inte haft täckning i den budgetram som tilldelats. På sikt beskrivs detta som 
en utmaning. Driften för samtliga tillkommande ytor som planeras blir betydande och kostna-
der för underhåll kommer att stiga. I enhetens känslighetsanalys i verksamhetsplanen beto-
nas vikten av långsiktighet för stadens stadsbyggnadsprojekt, samt att livscykelsanalyser 
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görs för kostnaderna. Detta bör göras för både nya och renoverade anläggningar eller miljöer 
där drift och reinvesteringsbehov är tydligt med i beslutshandlingarna. 
 
Enligt intervjuade är det svårt att bedöma den exakta risken vid en given tidpunkt för t.ex. en 
vägsträckning eller ett grönområde. Kontinuerliga bedömningar av status görs utifrån den 
erfarenhet och kompetens som finns i arbetslaget, och dessa formar underlag för prioritering. 
 

Fastighetsunderhåll 
I enhetens känslighetsanalys i verksamhetsplanen framgår det att i samband med årsbokslut 
2015 aktiverades investeringar i fastigheter, som gjorts inom andra nämnder. Då dessa inve-
steringar har legat inom andra nämnder har kostnaderna inte räknats med i budget 2016, 
vilket gör att kommunlokaler inte får kompensation för dessa kostnader.4  
 
Stadens fastigheter bedöms enligt intervjuade ha en adekvat underhållstakt och därmed har 
inte dokumenterade risk- och konsekvensanalyser bedömts nödvändiga. Enligt enhetschef 
kan situationen förändras om det ekonomiska utrymmet minskar. Stundtals har det varit svårt 
att få in offerter avseende underhållsarbete, vilket påverkat prisbilden.  
 

VA-underhåll 
Utöver den analys som sker i budgetdialog och verksamhetsplan upprättar VA-verksamheten 
ingen samlad dokumenterad riskanalys avseende underhåll. Inför framtagandet av VA-policy 
och VA-plan har vissa analyser av VA-nätet och underhåll upprättats, och vidare analyser 
planeras.  
 
I planeringsförutsättningar inför budget 2017 framgår att en översyn kring stadens organisat-
ion av VA- och avfallsverksamheten pågår. Beslut ska fattas under 2016 om huruvida VA- 
och/eller avfallsverksamheten ska bolagiseras.  
 
Besiktning av ledningsnät och förebyggande åtgärder genomförs löpande. Stadens led-
ningsnät bedöms av intervjuade hålla god kvalitet, men kvaliteten varierar stort mellan olika 
ledningar. Enligt enhetschef inleds inom ett antal år en period då en betydande del av led-
ningssystemet kommer behöva repareras eller bytas ut, på grund av att renovering och un-
derhåll inte sker i den takt som fordras. I dagsläget sker inte många akuta underhållsåtgär-
der, men situationen förväntas bli annorlunda framgent. Det planerade underhållet utgör 
uppskattningsvis 90 procent av arbetet, medan akuta insatser står för mellan 5-10 procent.  I 
samband med utarbetandet av VA-planen ska beräkningar göras av vilken takt som upprust-
ningen kräver.   

2.2.3. Förekomst av planeringsunderlag och planeringsverktyg för underhåll 

Det planerade och felavhjälpande underhåll som utförs avseende fastigheter, väg och VA 
bygger på ett flertal olika underlag. När planering görs beaktas politiska prioriteringar, till-
gängliga medel, underhållsbehov, pågående exploateringsprojekt samt tjänstemännens risk-
bedömningar.  

 
                                                
4
 Detta avser investeringar som legat hos andra nämnder och som missats att aktiveras. Ekonomiav-

delningen i staden beslutade att dessa aktiveringar fick belasta kommunlokaler och fastigheterna. För 
år 2016 utgick igen kompensation, men från och med 2017 är dessa aktiveringar inarbetade i hyres-
budgeten. Nämnderna belastas med hyran, men får kompensation för sina hyreskostnader. 
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Varje enhet ansvarar för sin underhållsplanering. Förvaltningsövergripande underhållsplane-
ring sker i begränsad utsträckning, då enheterna har mycket varierande verksamheter och 
skilda förutsättningar. Viss samordning och gemensam planering sker mellan VA-enheten 
och tekniska enheten samt att koordinering sker med projektenheten när nya exploaterings-
projekt inleds. 

Enheterna använder systemstöd med delvis olika funktion. Intervjuade upplever att under-
hållsplaneringen fungerar väl utifrån rådande förutsättningar. Information i systemstöden och 
information från andra källor används av tjänstemännen som grund för det planerade under-
hållet. Det finns dock utvecklingspotential i hur respektive systemstöd används med avse-
ende på dokumentation och analysmöjligheter. 

Samtliga frågor från allmänheten samt felanmälningar avseende VA och tekniska enhetens 
verksamheter koordineras via förvaltningens servicecenter sedan februari 2016.  

 
Underhåll av gator, vägar och grönområden 
Prioriteringen av det planerade underhållet inom tekniska enhetens verksamhetsområde sker 
utifrån politiska prioriteringar samt det bedömda underhållsbehovet. I underhållsplaneringen 
tas även hänsyn till synergier med påbörjade exploateringsprojekt. När granskningen genom-
förs ska en verksamhetsplan för enheten upprättas enligt stadens nya styrmodell. 
 
Underhållsplaner för gator och vägar upprättas med tidshorisont 1-3 år. Detaljerad under-
hållsplanering görs för ett år i taget. Underhållsbehovet fastställs utifrån kompetens och erfa-
renhet i driftorganisationen, okulär besiktning av vägbeläggningen som genomförs efter vin-
tern samt inkomna felanmälningar.  
 
Tabell 3: Budget för drift och underhåll avseende gator och vägar 2016

5
 

 Budget 2016 

Beläggning 4,3 mnkr 

Gatureparationer 1,5 mnkr 

Vägmarkering 0,3 mnkr 

 
I driftsbudget finns avsatta medel för kontinuerligt gatuunderhåll, enligt intervjuad. Medel för 
reinvesteringar avseende gator och vägar finns avsatt i investeringsbudgeten. Inom parkom-
rådet har enheten tidigare kunnat utföra visst underhåll inom driftsbudgeten, men då kom-
pensation inte erhållits för kapitaltjänstkostnader samt att ytor tillkommit utan ersättning, finns 
för närvarande inga resurser för underhåll inom driftsbudget. De underhållsåtgärder som ut-
förs sker istället utifrån investeringsbudgeten.  
 
Tabell 4: Utdrag ur investeringsbudget 2016, tekniska enheten 
 
 Budget 2016 

Markanläggning, renovering 1,1 mnkr 

Trafiksignaler, underhåll 0,9 mnkr 

Parkeringsautomater 0,7 mnkr 

Belysning, utbyte/förnyelse 8 mnkr 

Renovering, beläggning asfalt/plattor 2 mnkr 

 
                                                
5
 Inkluderar ej investeringsbudget, där det finns medel för reinvesteringar. 
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Upprustning parker 1 mnkr 

Utveckling parker 2 mnkr 

 
Av enhetens investeringsbudget 2016 framgår att 2 mnkr avsatts för renovering av belägg-
ning, 1,1 mnkr för renovering av markanläggning samt 1 mnkr för upprustning av parker. Av 
enhetens totala investeringsram på 66,9 mnkr 2016 är 60 procent renoveringsåtgärder. 
 
Enheten använder det ritningsbaserade systemstödet MicroStation för information och över-
sikt över vägnätet. För ändamålsenlig användning bör systemet kompletteras med GIS, en-
ligt intervjuad. Det finns utvecklingspotential i systemet för att lägga in ytterligare data avse-
ende underhållsplaneringen. 
 
Planering och uppföljning av underhållsbehovet sker främst i Excel, där typ av åtgärd, väg-
egenskaper och kostnad läggs in. Tidigare underhållsarbeten, status på olika anläggningar 
samt planerade åtgärder dokumenteras i viss utsträckning. Enligt intervjuad är den samlande 
informationen avseende underhållet starkt knutet till kompetensen och erfarenheten i arbets-
laget. Utveckling av systemstödets funktioner bedöms nödvändigt för att minska sårbarheten 
och möjliggöra en mer långsiktig planering. Enligt intervjuad togs en extra resurs in under 
hösten för att dokumentera och uppdatera systemstödet avseende belysningspunkter. 
Samma åtgärd bedöms nödvändig men har inte påbörjats för gator och vägar. 
 
Akut felavhjälpande underhåll koordineras via stadens servicecenter, samt via appen In-
fracontrol för driftövervakning och felanmälan. Akut underhåll på grund av t.ex. potthål före-
kommer och även vatten och kyla påverkar beläggningen. Det befintliga vägnätet beskrivs 
dock vara av god kvalitet.  
 
Det saknas upprättade beräkningar av underhållsskulden inom enhetens verksamheter. 
Inom gata och väg bedöms ingen underhållsskuld föreligga enligt intervjuade, däremot be-
döms underhåll av stadens parker och grönområden vara eftersatt sedan ett antal år. Innan 
en beräkning av underhållsskulden kan utföras krävs enligt intervjuad ett omfattande invente-
ringsarbete.  
 
En utvecklingsplan för parker och grönområden har tagits fram, där förvaltningen redogör för 
framtida behov och utifrån det sätter prioriteringar och förslag på åtgärder. En fördjupad 
översiktsplan skall också tas fram och vara klar i december 2017, vilket har bäring på ut-
veckling av stadens grönområden. I och med att staden blir tätare kommer det offentliga 
rummet utsättas för högre påfrestningar, enligt intervjuade. Det fordrar att parker, cykelvägar, 
lekplatser etc. byggs med god kvalitet. Det kommer även krävas ett tätare underhållsbehov.   
 
Tekniska enheten arbetar när granskningen genomförs med livscykelanalyser för anlägg-
ningar, för att möjliggöra upprättandet av en långsiktig underhållsplan med en tidshorisont på 
20-30 år. Detta utfall planeras framgent att inkluderas i den nya investeringsprocessen. Arbe-
tet utförs i Excel.  
 

Fastighetsunderhåll 
Budget för kommunlokalers planerade underhåll fastställs av enhetschefen inför varje år. 
Planerade åtgärder periodiseras och kostnadssätts inom ramen för den totala budgeten. 
Uppskattad budget för varje åtgärd tas fram genom egen kostnadsuppskattning/kalkyl eller 
genom offert från entreprenör. Det finns en fastställd rutin för upprättande av underhållsplan 
från 2014, samt en mall för vad underhållsplanen ska innehålla. Enligt enhetschef upprättas 
underhållsplaner på sikt 1-3 år, då verksamhetsförändringar och andra förändrade förhållan-
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den i budget och villkor tenderar att ske mycket skyndsamt. En längre planeringshorisont an-
ses därmed inte vara motiverad. 
 
Den totala årliga budgeten för fastighetsunderhåll ligger på ca 13 mnkr. Av detta är ca 6,9 
mnkr planerat underhåll och resterande löpande underhåll (akut). Om större akuta händelser 
inträffar kan detta påverka utrymmet för planerat underhåll, dock har budgeten för planerat 
underhåll enligt intervjuad legat på jämn nivå under ett antal år.  

Underhållskostnaden är beräknad till 50 kr/kvm. Enligt intervjuad är ett normalt spann för un-
derhållskostnader 50-120 kr/kvm. Stadens låga kostnad per kvm kan hänföras till stor andel 
nybyggda fastigheter. Utöver budget för planerat underhåll finns 9 mnkr i investeringsmedel 
för energiåtgärder samt särskilda medel för tillgänglighetsanpassning. Tillsammans utgör det 
enligt intervjuad mer än 50 kr/kvm för insatser som är att betrakta som underhåll.  

I planeringen klassas underhållsåtgärder i prio 1 och prio 2. Prio 1 innebär att åtgärder ska 
genomföras under året. Prio 2 kan flyttas till nästkommande år, men kan prioriteras upp vid 
ändrade omständigheter. För 2016 uppgår beräknad kostnad för åtgärder med prio 1 till 7,4 
mnkr och åtgärder med prio 2 till 3,5 mnkr. 
 
Många underhållsåtgärder genomförs av enhetens förvaltare, men vid större reinvesteringar 
anlitas konsulter. Förvaltare och driftpersonal samlar löpande in underlag för det planerade 
underhållet för sina respektive objekt. Detta sker genom okulär inventering av objekten samt 
insamling av synpunkter från driftpersonal och verksamhet samt felanmälningsstatistik. Un-
der januari justeras och fastställs det slutliga underlaget för planerat underhåll innevarande 
år. Därefter förbereds beställning eller upphandling av åtgärder, i förekommande fall i enlig-
het med LOU. När åtgärder är planerade kontaktar förvaltarna verksamheterna för att infor-
mera om vad som ska genomföras och när. 
 
Möten för uppföljning av åtgärder och utfall hålls regelbundet under året med ca 8-12 veck-
ors mellanrum. På dessa s.k. PU-möten deltar förvaltare, teknisk förvaltare, driftpersonal och 
fastighetschef. På mötena finns möjlighet att justera åtgärder vid behov. 
 
Efter åtgärd ska ansvarig beställare hos kommunlokaler kontrollera att arbetet utförts enligt 
överenskommelse. Listan för uppföljning av budget för planerat underhåll uppdateras med 
aktuellt utfall och tid för åtgärd. Vid årets slut ska listan med utförda åtgärder läsas in i Land-
lord, som är enhetens fastighetssystem. Åtgärder och driftstörningar läggs in i Landlord, men 
modulen för planerat underhåll används inte fullt ut. Idag arbetar en person med att kvalitets-
säkra och lägga in den information som finns i Landlord. En ytterligare förstärkning på perso-
nalsidan bedöms behövas för att mata in all nödvändig information avseende underhållspla-
nering, men hittills har nyttan inte bedömts motsvara insatsen. Istället används huvudsaklig-
en Excel för underhållsplanering. Där anges planerade åtgärder, ansvarig, prioritetet samt 
huruvida åtgärden beställts eller utförts.  
 
Inom ramen för den fastighetsöversyn som genomförs i kommunen har externa konsulter 
inventerat vissa av stadens lokaler och bedömt fastigheternas skick.  En ”due diligence - tek-
nik och miljö” genomfördes under våren 2016, vilket gett en översiktlig bild av underhållsbe-
hov på 1-10 års sikt för vissa av stadens fastigheter. Även vid större renoveringar och om-
byggnationer knyts konsulter till projektet för att värdera behovet. Ingen samlad inventering 
av stadens fastigheter har genomförts. Beroende av hur skattningen gjorts i genomförda in-
venteringar har underhållsbehovet bedömts olika, enligt intervjuad. Ingen ackumulerad un-
derhållsskuld har dock dokumenterats när granskningen genomförs. 
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VA-underhåll 
I staden pågår ett arbete med att fram en VA-policy, som sedan ska ligga till grund för en VA-
plan. I det förslag till VA-policy som tagits fram, fastställs att staden ska arbeta med VA på ett 
hållbart och kostnadseffektivt vis och ha förmåga att hantera såväl akuta som långvariga 
störningar i VA-försörjningen. VA-ledningsnätet ska underhållas och förnyas för att säker-
ställa en hållbar utveckling och anpassning till ett förändrat klimat. Det framgår även av poli-
cyn att VA-ledningsnätet ska ha god funktion och vara fackmannamässigt projekterat och 
utbyggt. En hög kunskapsnivå om VA-ledningsnätets funktion och utformning ska upprätthål-
las inom staden. När granskningen genomförs är VA-policyn ute på remiss. VA-planen för-
väntas fastställas under 2017. Även arbete med en dagvattenpolicy och dagvattenplan på-
går. 
 
I VA-enhetens verksamhetsplan för 2016 framgår aktiviteten att ta fram en långsiktig drift- 
och underhållsplan. En utredning för att kartlägga behovet ingår.  
 
De kommunala ledningsnäten har en uppskattad genomsnittlig teknisk livslängd på 100 år 
och en ekonomisk på 50 år. Förnyelsetakten visar hur många meter ledningar som förnyas 
årligen i förhållande till antalet meter befintliga ledningar. En förnyelsetakt på 100 år motsva-
rar 1 %. I en VA-översikt som genomfördes 2014 framgår förnyelsetakten på de olika led-
ningstyperna. Enligt de uppskattningar som gjorts inom VA-verksamheten ligger underhålls-
takten för närvarande på 150 år.  
 
 
Tabell 5: Förnyelsetakt för VA-ledningar 2012-2013 
Ledningsslag  2012  2013  Medel 2011-2013  Sverige*  

Vatten  180 m  200 m  0,21 % 480 år  0,4 % 250 år  

Spillvatten  370 m  100 m  0,26 % 390 år  0,4 % 250 år  

Dagvatten  0 m  100 m  0,06 % 1800 år  0,3 % 333 år  

* Medianvärdet för förnyelsetakt enligt VASS statistik åren 2007-2009. 
 
 
Tabell 6: Förnyelsetakt för VA-ledningar 2014-2015

6
 

Ledningsslag  2014  2015 Medel 2014-2015  Sverige*  

Vatten  500 m  300 m  0,53 % 188 år  0,4 % 250 år  

Spillvatten  100 m  700 m  0,55 % 181 år  0,4 % 250 år  

Dagvatten  200 m  290 m  0,30 % 337 år  0,3 % 333 år  

* Medianvärdet för förnyelsetakt enligt VASS statistik åren 2007-2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
6
 Enligt uppgift från VA-verksamheten 
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Tabell 7: Vattenledningsnätets längd (meter) fördelat på ursprungligt anläggningsårtionde 

 

 
 
 
Enligt VA-översikten har en stor del av vattenledningarna okänt anläggningsår. Motsvarande 
statistik för spillvatten- och dagvattenledningar visar att dessa har ännu större andel okänt 
anläggningsår. För spillvatten bedöms åldersfördelningen vara i stort sett densamma som för 
vatten. Det cirka nio mil långa lokala vattenledningsnätet består av ledningar och tillhörande 
anordningar såsom brandposter, avstängningsventiler och spolposter. Ledningarna är av va-
rierande material och ålder. Det lokala vattenledningsnätet ansluter till Norrvattens huvud-
ledningsnät i flera punkter.  
 
Enligt intervjuad avsätts 5 mnkr per år för mindre planerade renoverings- och reinvesterings-
projekt samt ytterligare 2-3 mnkr för kontinuerlig renovering av stadens avloppstunnel. Utö-
ver det avsätts cirka 5-10 miljoner varje år till större renoverings- och reinvesteringsprojekt. 
Driftbudgeten har legat på jämn nivå under ett antal år. Gränsen mellan underhållsåtgärder 
och reinvestering är inte helt tydlig. Kunskap kring vilka åtgärder som skall räknas som drift 
respektive reinvestering är idag personbundet. Under 2016 inleds ett arbete för att säker-
ställa att rutin för avgränsningar även finns dokumenterad. 

Bedömning avseende underhåll görs inte enbart utifrån ledningens ålder, utan även led-
ningsmaterial samt vilken tidsperiod ledningen är lagd. Beroende på ledningsmaterial kan 
ledningen vara olika känslig för rörelser i marken (exempelvis sättningar eller tjälen i mar-
ken). En indikation på underhållsnivån kan erhållas från uppgifter avseende driftstörningar. 
Vissa mått, såsom antal läckor i vattenledningar, är tydliga indikatorer på ledningens kvalitet. 
Enligt enhetschef förekommer förhållandevis få driftstörningar. Det beror mycket på att led-
ningsnätet är litet, men också att enheten arbetat med förebyggande åtgärder de senaste 
åren. Fler störningar kommer enligt intervjuad ske när enheten till hösten påbörjar regelbun-
den ventilmotionering. Dessa störningar skulle dock ha uppkommit oavsett åtgärder. 

Enligt intervjuad kommer ett framtida renoveringsbehov troligen öka i takt med att en större 
andel av ledningsnätet kommer vara över 100 år gammalt. I takt med att staden får fler invå-
nare ökar även trycket på den befintliga anläggningen, vilket kan komma att framtvinga fler 
påfrestningar och slutligen driftstörningar. Hur stor denna påverkan blir beror på hur mycket 
förebyggande arbete enheten utför idag. Här beskrivs ventilmotionering vara ett viktigt steg. 

VA-enheten använder systemstödet VA-banken. I systemet finns ledningarnas kvalitet och 
ålder inlagda samt att uppdateringar redovisas kring driftstörningar och renoveringar. Enligt 
intervjuad säkerställer systemet en god kontroll på underhållsbehovet. Schemalagda under-
hållsinsatser läggs in av driftschef och personal. Digitaliseringen av VA-banken blev klar för 
två år sedan och samtliga ledningar är inlagda. För att upprätthålla en konsekvent och kvali-
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tetsmässig inrapportering till VA-banken arbetar en medarbetare, som på halvtid sköter upp-
dateringen, utifrån särskilda blanketter som driftsteknikerna fyller i. Verksamheten har arbetat 
för att samtliga i personalen ska förstå vikten av god dokumentation.   
 
Det finns upprättad rutin för planering vid renoveringsprojekt samt egenkontrollprogram för 
vattenledningsnätet från 2013. Egenkontrollprogram för spillvattennätet är under framta-
gande. 
 
Vid planering av underhållsarbetet beaktas erfarenheter från driftsteknikerna samt synergier i 
exploateringsområden. Samtlig driftpersonal deltar i planeringsmöten. Utifrån tilldelade me-
del för det planerade underhållet specificerar driftsteknikerna särskilda underhållsinsatser 
och kostnad. Detta arbete läggs in i enhetens verksamhetsplanering, men inte i VA-banken. 
Tidshorisonten är för närvarande 1-3 år. I 2016-års verksamhetsplan finns mål om att ta fram 
en mer långsiktig underhållsplan för VA-driften.   
 
Utöver VA-banken används Excel för att dokumentera åtgärder, tidsplan och årlig driftsplane-
ring. För samordning används en Outlook-kalender där säsongsbetonade insatser läggs in. 
Statistik avseende vattenförbrukningen utläses ur Future, som är verksamhetens kund- och 
faktureringssystem.  

Det finns dokumenterade rutiner mellan servicecenter och VA-verksamheten för akuta situat-
ioner, såsom kontakt vid vattenläcka.  

Arbetet med stadens exploateringsprojekt beskrivs som en utmaning. Nybyggnationen av 
ledningsnät (utifrån avtal som kan vara 8-9 år gamla) sker inte alltid på ändamålsenligt sätt. 
Det fordras enligt intervjuad en större kontroll från VA-enheten avseende byggnationen, där 
nyttjande av egna entreprenörer är en viktig del. Dialogen med övriga enheter har enligt in-
tervjuad förbättrats över tid i denna fråga. 

Upphandling av ekonomistöd i form av konsultstöd pågår när granskningen genomförs. Stö-
det grundar sig i behovet att se över ett antal ekonomiska rutiner men även att göra ekono-
miska konsekvensanalyser utifrån bland annat stadens höga exploateringstakt.  

2.2.4. Uppföljning 

Den huvudsakliga kommunikationen avseende underhållet av stadens anläggningstillgångar 
sker i budgetprocessen. Då en jämn budget avsatts till underhåll under ett flertal år, och ing-
en underhållsskuld konstaterats, har frågan inte föranlett särskild redovisning i dialogen med 
nämnden. Inför budget 2017 har underhållsfrågan tydliggjorts. Internkontrollplanen följs upp i 
delårs- och årsbokslut, och inkomna felanmälningar och synpunkter från medborgare redovi-
sas i nämnden halvårsvis. 
 
VA-verksamheten har en dialog med nämnden utifrån den VA-policy samt även den dagvat-
tenpolicy som upprättas. I denna dialog behandlas underhåll och status på ledningsnätet. 
 
Utöver rapportering i samband med delårs- respektive helårsbokslut, och i de fall belopp 
uppgår till en väsentlig nivå betraktas frågor rörande underhåll som verkställighet. Enligt in-
tervjuade kan tydliga mål för underhållsarbetet vara både en fördel och en nackdel. Tydliga 
ambitioner i underhållsarbetet skulle synliggöra behov av åtgärder, men enhetens interna 
prioritering tillåter en större flexibilitet avseende löpande justeringar.  
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3. Slutsatser och bedömningar 
Nedan beskrivs kortfattat svaren på revisionsfrågorna och de bedömningar som görs utifrån 
respektive revisionsfråga. Därefter redogörs för slutsatser och svar på den övergripande re-
visionsfrågan. 

Delfråga Svar 

1. Bedöms nämndens risk- och 
väsentlighetsanalys vara ända-
målsenlig med avseende på iden-
tifiering av kortsiktiga och långsik-
tiga underhållsbehov?  

Nej. De risk- och konsekvensanalyser som upprättas på re-
spektive enhet med ansvar för underhållsplanering doku-
menteras i varierande utsträckning och saknar till stor del en 
långsiktig analys och konsekvensbeskrivning avseende un-
derhållsbehovet.  

I arbetet med VA-policy och VA-plan har vissa analyser ge-
nomförts. 

2. Finns det en ändamålsenlig 
styrning och samordning av iden-
tifierade underhållsåtgärder? 

Delvis. Prioritering och planering av underhåll sker på re-
spektive enhet, med viss samordning inom förvaltningen. 
Synergieffekter tas tillvara mellan t.ex. planerade exploate-
ringsprojekt samt planerat underhåll. Det finns god kunskap 
inom respektive enhet om underhållsbehov och löpande 
riskbedömningar görs internt. 

Det saknas uttalade politiska mål för underhållsarbetet på 
kort och lång sikt. VA-policy och VA-plan håller på att arbe-
tas fram under 2016, där målsättningar ska formuleras. 

3. Är nämndens nuvarande om-
fattning av underhållsåtgärder 
tillräckligt eller ackumuleras ett 
framtida underhållsbehov? 

Då det saknas dokumenterade beräkningar av underhålls-
skulden i stor utsträckning, är denna fråga svårbesvarad. 
Enligt intervjuade finns ingen dokumenterad underhållsskuld. 
Dock bedöms underhållet av parker och grönområden vara 
eftersatt.  Underhållet av gator och vägar riskerar att bli ef-
tersatt kommande år om inte kompensation för tillkommande 
ytor ges i budgetramen. 

Avseende fastigheter bedöms ingen underhållsskuld före-
ligga, förutsatt att det ekonomiska utrymmet för underhåll 
bibehålls. 

VA-ledningar bedöms vara i gott skick för närvarande, men 
inom ett antal år kommer underhållstakten behöva öka när 
renoveringsbehov för ett större antal sträckningar samman-
faller. Önskvärd förnyelsetakt kartläggs inom det pågående 
arbetet med stadens VA-plan. 
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4. Kan nämndens rutiner, metoder 
och systemstöd för att bedöma, 
beräkna och planera underhålls-
behov bedömas vara effektiva? 

Delvis. VA-verksamheten använder VA-banken, där inform-
ation avseende driftsstörningar, ledningars ålder och kvalitet 
samt åtgärder samlas. Underhållsplaneringen genomförs i 
Excel samt utifrån schema i Outlook. Det finns dokumente-
rade rutiner för planering vid renoveringsprojekt. Långsiktig 
planering ska tas fram i samband med VA-plan. 

Avseende gata och park används systemstödet MicroStation 
för översikt av beläggningsarbeten samt appen Infracontrol 
för driftstörningar. Underhållsplaneringen utförs i Excel. Risk- 
och konsekvensbedömningar beskrivs vara personbundna i 
stor utsträckning. Dokumenterad planering bortom 3 år sak-
nas, men planeras inom arbetet med livscykelanalyser. 

Kommunlokaler använder fastighetssystemet Landlord, där 
byggnader och underhållsåtgärder läggs in i efterhand. Un-
derhållsplaneringen hanteras i Excel, då planeringsmodulen i 
Landlord är resurskrävande. Dokumenterad planering bor-
tom 3 år saknas. 

5. Har nämnden relevanta och 
dokumenterade underhållsplaner? 

I huvudsak. Underhållsplaner dokumenteras inom respektive 
enhet i olika omfattning och är varierande i utförlighet och 
format. Dokumentationen sker både digitalt i systemstöd, 
dels i Excel, dels genom andra metoder. Det saknas en sam-
lad underhållsplanering, då verksamheterna skiljer sig åt.  

VA-planen, som är under framtagande, kommer att behandla 
underhållsfrågor och beslutas av nämnden. I övrigt saknas 
beslutade planer för underhållet. 

6. På vilket sätt upprättas konse-
kvensanalyser rörande effekten 
av eftersatt underhåll? 

Då inget eftersatt underhåll bedömts föreligga för närva-
rande, har inga specifika konsekvensanalyser upprättats.  

Dialogen avseende konsekvenser av eftersatt underhåll förs i 
budgetdialogen. Tekniska enheten har kommunicerat konse-
kvenserna av fortsatt tillkommande ytor utan ersättning. 

7. Hur prioriteras och fördelas 
resurserna för underhåll? Hur för-
delar sig underhållskostnaderna 
mellan akut och planerat under-
håll? 

Varje enhet upprättar en underhållsprioritering utifrån poli-
tiska prioriteringar, budgetram, underhållsbehov, påbörjade 
exploateringsprojekt samt ansvariga tjänstemäns riskbe-
dömningar. Underhållsplaneringen justeras vid behov under 
året i dialog mellan ansvariga inom enheten. 

Verksamheterna skiljer sig åt i hantering av planerat kontra 
akut underhåll, samt hur dessa medel fördelar sig på drift-
budget och investeringsbudget. Reinvesteringar hanteras 
olika. 

Inom VA-verksamheten uppskattas 90 procent av underhål-
let vara planerat och mellan 5-10 procent vara akut. 

Avseende stadens fastigheter finns en relativt jämn fördel-
ning av medel för planerat underhåll och löpande underhåll 
(akut).  

Inom vägverksamheten finns medel för planerat underhåll 
och akut underhåll i driftbudget, där akutåtgärder inte be-
döms omfattande. Utöver detta tillkommer medel för planerat 
underhåll i investeringsbudgeten. 
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8. Är återrapportering till nämnden 
av risk- och väsentlighetsanalyser 
samt genomförda underhålsinsat-
ser ändamålsenlig? 

I huvudsak. I budgetdialogen kommunicerar respektive en-
hetschef samt förvaltningschef underhållsbehov till nämnden. 
Detta har skett i begränsad utsträckning, då ingen under-
hållsskuld konstaterats. 

I nämndens verksamhetsplan för 2016 beskrivs risker för att 
budgetramen inte täcker tillkommande ytor för tekniska en-
heten. I budgetdialogen inför 2017 kommuniceras detta tydli-
gare, specifikt gällande tekniska enheten. 

3.1. Bedömning  

Granskningen har syftat till att bedöma huruvida stadsmiljö- och tekniska nämnden har tyd-
liga planer och strategier för att säkerställa att ändamålsenliga underhållsåtgärder sätts in i 
rätt omfattning och rätt tid. 

För att uppnå en god underhållsplanering behövs en tydlig bild av status för väg- och led-
ningsnät samt fastigheter. En planering utifrån en lämplig underhållstakt är önskvärd för att 
undvika att en underhållsskuld byggs upp. Det krävs även en analys av resursbehovet och 
att denna kommuniceras tydligt samt att risker och konsekvenser av en för låg underhållstakt 
synliggörs. Detta aktualiseras utifrån den expansion som staden befinner sig i och de till-
kommande ytor samt högre slitage på befintliga anläggningar som väntas. 

Nämnden har, när granskningen genomförts, inte fastställt målsättningar eller strategier för 
underhållsarbetet. En VA-policy och VA-plan är under framtagande, där målsättningar för 
underhåll kommer inkluderas. I övrigt sker planering och riskbedömning på enhetsnivå. Re-
spektive enhet vidtar åtgärder för att åstadkomma en god underhållstakt, men det krävs fort-
satta insatser för att bibehålla underhållstakten samt undvika att en underhållsskuld byggs 
upp. Underhållet av stadens parker och grönområden beskrivs som eftersatt.  

Enheterna genomför löpande analyser av underhållsbehovet och kännedomen är god inom 
organisationen om behov och prioritering av underhåll. Dokumenterade underhållsplaner 
finns i varierande utsträckning och på olika detaljnivå. Inga särskilda risk- och konsekvensa-
nalyser upprättas utöver den analys som förmedlas i budgetdialogen. Inom VA-
verksamheten används dokumenterade, sammanställda underlag i större utsträckning än 
inom vägverksamheten. Fastighetsverksamheten har ett antal dokumenterade rutiner. 

Verksamheterna använder systemstöd i sitt underhållsarbete, men det varierar i vilken ut-
sträckning dessa utgör ett ändamålsenligt stöd i planering och uppföljning. Enheterna an-
vänder även Excel för planering och sammanställning av underhållsinsatser. Inom framförallt 
tekniska enheten finns förbättringspotential i hur systemstöden används. 

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer: 

 Tydliggör målsättningar som ska gälla för underhållsarbetet, för att undvika att en un-
derhållsskuld byggs upp. 

 Säkerställ att systematiska och enhetliga risk- och konsekvensanalyser upprättas, för 
att kunna bedöma underhållsbehovet på kort och lång sikt. Upprättade analyser bör 
knytas till internkontrollplanen. 

 Säkerställ en ändamålsenlig användning av systemstöd 
 Klargör riktlinjer för avgränsning mellan underhålls- respektive reinvesteringsåtgärder, 

samt hur dessa bör fördelas på drift- respektive investeringsbudget. 
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Stockholm, 15 juni 2016 

 

Anja Zetterberg    Liv Bongcam 
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