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1. Sammanfattning 

Revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska underhållet av kommunens 
gatu- och vägnät. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en 
tillfredsställande styrning, uppföljning och intern kontroll avseende underhållsbehovet av 
kommunens gator och vägar.  
 
Det är vår sammanfattande bedömning att det finns en tydlig struktur för ansvar och 
befogenheter kring och planeringen av gatu- och vägunderhållet. Däremot konstaterar vi att 
budget för gatu- och vägunderhållet inte är tillräcklig för att upprätthålla dagens eller optimal 
standard. Kommunstyrelsen bör beakta risken att ett uppdämt underhållsbehov, och därmed 
försämrad gatu- och vägstandard, sannolikt kommer att uppstå. Detta kan i sin tur leda till 
fördyrande omständigheter. Det är därför vår bedömning att kommunstyrelsen genom 
målsättningar bör tydliggöra ambitionsnivån för underhållet i syfte att stärka såväl styrningen 
som uppföljningen.   
 
Vi grundar vår bedömning på genomförda intervjuer med kommundirektör och projektledare 
på servicekontoret samt på det material som är framtaget avseende vägkapitalet av den 
externa konsulten. 
 
 
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
 

 Projektledarna och driftchefen har ansvaret för planeringen av underhållsinsatser inom 

ramen för budget. 

 Till stöd för planeringen av underhållsinsatserna använder sig servicekontoret av en 

extern part, teknikkonsultbolaget SWECO. 

 Det finns inga målsättningar antagna av kommunstyrelsen för underhållet av gatu- och 

vägnätet. 

 Standarden på kommunens gatunät samt gång- och cykelvägar är enligt konsultrapport 

dåligt. 20 procent av gatu- och vägnätet har ett eftersatt underhållsbehov.  

 Samordning sker kontinuerligt med Laholmsbuktens VA (LBVA), Trafikverket samt 

fiber- och elnätsoperatörer i syfte att uppnå samordningsvinster.  

 Budget för underhållet uppgår till 6 mnkr. Enligt konsult krävs en budget på 8 mnkr/år 

för att upprätthålla dagens standard och 12 mnkr/år för att fram till 2027 uppnå optimal 

standard.   

 Gatu- och vägunderhållet följs upp som del av budgetprocessen. Konsulten bjuds in till 

kommunstyrelsen en gång per mandatperiod.   

 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Ange mätbara målsättningar avseende ambitionsnivån för gatu- och vägnätet i syfte 

att stärka styrningen och uppföljningen.  
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2. Inledning 

 

2.1. Bakgrund 

Laholms kommun äger och förvaltar gator och vägar till ett betydande belopp. En 
ändamålsenlig styrning och kontroll av kommunens infrastruktur är väsentlig ur såväl 
ekonomiskt som verksamhetsmässigt perspektiv. För underhållet av gator och vägar ansvarar 
kommunstyrelsen.  
 
Brister i underhåll utgör en risk för kapitalförstörelse och därmed försämrad hushållning av 
gemensamma resurser. Kommunens gatu- och vägnät kräver löpande såväl som periodiskt 
underhåll för att bevara sitt värde och sin funktion. Om underhållsnivån är otillräcklig kan detta 
leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder som ackumuleras samt att 
investeringsbehovet måste tidigareläggas. Ytterligare konsekvenser är att gator och vägar får 
en försämrad standard. Det finns även en risk att eftersatt underhåll medför akuta 
underhållsåtgärder och tillfälliga lösningar vilket medför ökade kostnader för kommunen. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillfredsställande styrning, 
uppföljning och intern kontroll avseende underhållsbehov av gatu- och vägnätet.  
 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns det en tydlig styrning och uppföljning av underhåll för gator och vägar?  
 Finns det en tydlighet avseende ansvar och befogenheter gällande underhållsbehovet? 
 Finns det ändamålsenliga och långsiktiga underhållsplaner för gator och vägar? Följs 

dessa? 

2.3. Genomförande  

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Intervjuer har skett 
med kommunchefen samt projektledare på planeringskontoret. Samtliga intervjuade har 
beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen genomfördes mellan oktober och 
november 2018.  

2.4. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

2.4.1. Kommunallag (2017:725) 

Enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 1 § ansvarar kommunstyrelsen för att leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över nämnders 
gemensamma verksamhet.  
 
Nämnderna ska, enligt 6 kap. 6 §, inom sitt verksamhetsområde säkerställa att verksamheten 
bedrivs i enighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt.  
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2.4.2. Kommunstyrelsens reglemente 

Enligt reglemente1 ansvarar kommunstyrelsen, i egenskap som huvudman, för kommunens 
gator. Kommunstyrelsen ansvarar vidare för ekonomisk förvaltning avseende att underhålla 
och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån uppgiften inte ankommer på någon 
annan nämnd.  

 

 

                                                
1 KF 2016-12-16 
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3. Granskningsresultat 

 

3.1. Ansvar och befogenheter 

3.1.1. Iakttagelser 

 
Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglemente för driften och underhållet av kommunens gatu- 
och vägnät. Under kommunstyrelsen har servicekontoret i uppdrag att leda arbetet för driften 
och underhållet. Arbetet leds av driftchefen som också har personalansvaret inom 
organisationen. Under denne omfattas organisationen av en projektledare och en 
arbetsledare. Projektledaren har budgetansvar för de projekt som denne leder. I övrigt har 
driftchefen budgetansvaret för organisationen.  
 
Inom ramen för budget har arbetsledaren och driftchefen ansvaret för planeringen av 
underhållsinsatser. Till stöd för planeringen av underhållsinsatserna använder sig 
servicekontoret av en extern part, teknikkonsultbolaget SWECO. Av intervju framgår att det 
anses ge en tyngd i att anlita en extern part för planeringen av insatser. Servicekontoret har 
ramavtal för utförandet av gatu- och vägunderhållet.  

3.1.2. Bedömning 

Det är vår bedömning att ansvar och befogenheter är tydlig. Organisationen av 
underhållsplaneringen är förhållandevis liten. Detta är i sig inget negativt då det kompletteras 
med extern kompetens.  

3.2. Styrning av underhållet  

3.2.1. Iakttagelser 

Det framkommer av intervju och dokumentstudier att det inte finns målsättningar antagna för 
underhållet av gatu- och vägnätet. Budgetramen utgör det huvudsakliga styrningen av 
verksamhetens omfattning.  
 
Servicekontoret har sedan åtta år anlitat SWECO för bedömningen av statusen på 
kommunens gator och vägar. SWECO statusbesiktigar årligen en femtedel av kommunens 
gatu- och vägnät. Sett över en cykel om fem år inventeras hela kommunens gatu- och vägnät. 
Senast färdigställda rapport avser 2017 och redovisades 2018-02-27. 
 
Enligt SWECO:s senaste rapport är standarden på kommunens gatunät samt gång- och 
cykelvägar dåligt. Av det totala gatunätet var 20 procent (ca 124 km) i behov av åtgärder senast 
2017. Motsvarande var 15 procent (ca 26 km) av gång- och cykelvägarna i behov av åtgärder.  
 
Som resultatet av besiktningen lyfts i rapporten ett flertal aspekter av gatu- och vägnätets 
standard. Detta bedöms utifrån en indelning för:  
 

 Beläggning  
 Förstärkning 
 Föregående reparation 
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 Reparation 
 Rännsten  
 Kantsten  

 
Konsultens inventering av gatu- och vägnätet ligger till grund för förslag till underhållsåtgärder. 
Underhållsåtgärderna är indelade baserat på prioriteringen av underhållsbehov. Rapporten 
omfattar däri kartor för gatu- och vägnätet. Föreslagna sträckor för underhållsåtgärder är 
rödmarkerade i kartmaterialet. Därtill nyttjas den interna kompetensen om trafikbelastning och 
gator och vägars skick för prioritering av underhållsåtgärder. Det framförs vid intervju att 
rapporterna är ett användbart verktyg för servicekontoret gentemot politiken i 
budgetprocessen.  
 
Rapporten omfattar därtill en långsiktig bedömning av vägkapitalsutvecklingen baserat på tre 
scenarier av budgetnivåer. Denna illustrerar vilken påverkan olika budgetnivåer har på kvalitén 
på kommunens gator och vägar. Beräkningen omfattar en grundberäkning för vägnätets värde 
givet att allt underhållsbehov åtgärdas. Vägkapitalutvecklingen redovisas i diagram 3.1 nedan.  
 

 
 Diagram 3.1 – Vägkapitalutveckling 
 
Det framgår av grundberäkningen att vägnätets värde uppgår till 316 mnkr under 2018 givet 
att samtliga åtgärder enligt plan genomförs. Detta kommer fram till 2027 öka till cirka 330 mnkr. 
Diagrammet redogör för de tre scenarierna av budgetnivåers påverkan på utvecklingen av 
vägkapitalet. Enligt SWECO:s bedömning krävs det en årlig underhållsnivå på 12 mnkr för att 
vägstandarden ska motsvara det optimala värdet (grundberäkningen).  Det skulle krävas en 
årlig underhållsnivå motsvarande 8 mnkr för att standarden inte ska försämras över perioden. 
En budgetnivå motsvarande 4 mnkr skulle avsevärt försämra vägkapitalet över perioden. Detta 
skulle leda till ett uppdämt underhållsbehov på ca 75 mnkr om 10 år. En underhållsnivå på 8 
mnkr årligen skulle motsvarande leda till ett uppdämt underhållsbehov på ca 25 mnkr.  
 
För att upprätthålla den optimala ekonomiplanen vilket motsvarar de gula staplarna skulle 
underhållsåtgärder krävas i enlighet med staplarna i diagram 3.2 (se nedan).   
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 Diagram 3.2 – Åtgärder enligt ekonomiplan 
 
Vidare redovisas det i rapporten hur stor andel av vägnätet som behöver beläggningsåtgärder 
under året, under de närmaste fem åren samt efter fem år. Diagram 3.3 för den senaste 
analysen över beläggningsstatusen i kommunen. Det framgår att det inom kommunen finns 
underhållsbehov på 20 procent av gatu- och vägnätet. Detta omfattar beläggningsåtgärder 
vilka borde vara åtgärdade senast under 2017 (benämnt som ’före 2018’). Andelen av gatu- 
och vägnätet i behov av åtgärder är 7 procent högre än genomsnittet för övriga kommuner. 
Mellan 2018-22 är ytterligare 35 procent i behov av beläggningsunderhåll.  
 

Diagram 3.3 och 3.4– Beläggningsstatus kommunen och riket.  
 

Budget för gatu- och vägunderhållet uppgår 2018 till sex miljoner kronor. Enligt uppgift har 
budgettilldelningen för underhållet ökat de senaste åren. I diagram 3.5 framgår utfallet för 
underhållet av gator och vägar mellan 2015-17.  
 

 
 Diagram 3.5 – Utfall av underhållskostnader 2015-17 
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Kostnaderna för underhållet har ökat markant de tre senaste åren, från 1,1 mnkr 2015 till 5,3 
mnkr 2017. Det framförs att det finns variationer från år till år beroende på förändringar i 
standard. Detta exemplifieras med att det för det innevarande året samt nästkommande året 
finns ett stort behov av underhållsinsatser. Det framförs också att det ur ett riskperspektiv är 
av vikt att genomföra beläggningsåtgärder snarast det är möjligt för att undvika 
följdproblematik. Ett eftersatt underhåll av toppbeläggningen riskerar att leda till att grunden 
som vägen är uppbyggd på skadas vilket kan leda till ett mer omfattande behov av underhåll. 
Brister i det löpande underhållet kan således leda till fördyrande omständigheter.  
 
Det framkommer vid intervju att samordningen av underhållsinsatser är av vikt för 
servicekontoret. Det finns ett flertal aktörer inom kommunen vilka har påverkan på planeringen 
av underhållet av gator och vägar. Samordning sker kontinuerligt med Laholmsbuktens VA 
(LBVA) för rörläggningar samt med trafikverket samt fiber- och elnätsoperatörer. 
Samordningen med LBVA baseras på VA-planering för de kommande 3-5 åren. Fyra gånger 
om året anordnas träffar med LBVA, trafikverket samt el- och fiberaktörer. Om det finns 
planerade åtgärder vilka har en påverkan på gatu- och vägnätet, exempelvis åtgärder på 
ledningar, fibernät eller elnätet vilka påverkar gatu- och vägnätet samordnas detta med 
servicekontoret. Detta i syfte att undvika kapitalförstöring samt uppnå samordningsvinster.  
 
Av intervju framkommer att planeringen av gatu- och vägunderhållet följs upp som del av 
budgetprocessen. Detta inkluderar utlåtande från konsultfirman. Vidare framförs att det inte 
sker löpande återrapportering av annan typ till kommunstyrelsen. En gång per mandatperiod 
bjuds dock SWECO in till kommunstyrelsen för att redovisa resultatet av sitt arbete.  

3.2.2. Bedömning 

Det är vår bedömning att det finns en tydlig struktur för planeringen av väg- och 
gatuunderhållet. De underlag som levereras från extern konsult ger en kontinuerlig utvärdering 
av gatu- och vägnätets standard och underhållsbehov. Därtill menar vi att det är positivt att 
detta också omsätts i kartmaterial för underhållsplaneringen.  
 
Vi kan mot bakgrund av konsultens bedömning av vägkapitalutvecklingen konstatera att 
budget för väg- och gatuunderhållet inte är tillräcklig för att upprätthålla dagens standard. Som 
ett genomsnitt av konsultens bedömningar av budgetnivåers (4 respektive 8 mnkr) påverkan 
på vägkapitalet är det vår bedömning att 2018 års budgetnivå skulle innebära en 
underhållsskuld på ca 50 mnkr år 2027. Vi vill ytterligare betona att detta leder till att det finns 
en risk för ett uppdämt behov av underhållsåtgärder vilket i sin tur kan leda till fördyrande 
omständigheter. Det är vår bedömning att kommunstyrelsen med fördel kan tydliggöra 
målsättningar för kommunens gatu- och vägnät. Mot bakgrund av konsultens levererade 
underlag finns det goda förutsättningar att ange mätbara målsättningar för gatu- och vägnätets 
önskade standard. Detta i syfte att stärka såväl styrningen som uppföljningen. 
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4. Sammanfattad bedömning 

 
Det är vår sammanfattande bedömning att det finns en tydlig struktur för ansvar och 
befogenheter kring och planeringen av gatu- och vägunderhållet. Däremot konstaterar vi att 
budget för gatu- och vägunderhållet inte är tillräcklig för att upprätthålla dagens eller optimal 
standard. Kommunstyrelsen bör beakta risken att ett uppdämt underhållsbehov, och därmed 
försämrad gatu- och vägstandard, sannolikt kommer att uppstå. Detta kan i sin tur leda till 
fördyrande omständigheter. Det är därför vår bedömning att kommunstyrelsen genom 
målsättningar bör tydliggöra ambitionsnivån för underhållet i syfte att stärka såväl styrningen 
som uppföljningen.   
 
 

Revisionsfrågor Svar 

Finns det en tydlighet avseende 
ansvar och befogenheter gällande 
underhållsbehovet? 

 

Ja.  

Finns det en tydlig styrning och 
uppföljning av underhåll för gator och 
vägar? 
 

Delvis. Det finns en tydlighet avseende 
planeringen av underhållet. Det saknas dock 
mätbara målsättningar för underhållet. Därtill finns 
utrymme till förbättring avseende uppföljningen.  

Finns det ändamålsenliga och 
långsiktiga underhållsplaner för gator 
och vägar? Följs dessa? 
 

 

Delvis. En extern konsult anlitas för att upprätta 
långsiktiga underhållsplaner. Enligt konsultens 
rapport är 20 procent av kommunens gatu- och 
vägnät i behov av åtgärder. Nuvarande 
budgetnivå är enlig konsulten inte tillräcklig för att 
upprätthålla dagens standard.   

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Ange mätbara målsättningar avseende ambitionsnivån för gatu- och vägnätet i syfte 

att stärka styrningen och uppföljningen.  

 

 

 

 

 

Laholm den 27 november 2018 

 
Linus Aldefors  Julia Campbell  
EY   EY   
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 
 Kommundirektör – Erland Björkman 

 Projektledare på servicekontoret – Anders Ekelund 

 

 
 
Dokument: 
 
 Kommunstyrelsens reglemente 

 Rapport 2017: Beläggningstillstånd inom Laholm 

 Prioritetslista för Laholm 2018 

 Beläggningsförslag över respektive område i kommunen 

 
 
 
 
 


