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Bakgrund och syfte 

Bakgrund 

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.

Syfte 

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

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?
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Ansvar och befogenheter

Iakttagelser

Iakttagelser ✓Kommunen ansvarar för de gator och vägar som omfattas av det 
kommunala uppdraget. Utöver dessa ansvarar trafikverket och privata 
vägföreningar för gator och vägar inom kommunen. 

✓Under kommunstyrelsen ansvarar servicekontoret för underhållet av gatu-
och vägnätet. 

✓Driftchef, projektledare och arbetsledare leder arbetet

✓Servicekontoren anlitar extern part – SWECO – för bedömning av 
behoven.

Bedömningar ✓Ansvar och befogenheter är tydlig. 

✓Positivt att komplettera intern organisation med extern kompetens 
avseende planering av underhållsbehoven för gator och vägar. 
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Styrning av underhåll

Iakttagelser

Iakttagelser ✓Det är inte antaget målsättningar för gatu- och vägunderhållet. 

✓ SWECO inventerar 1/5 av gatu- och vägnätets standard årligen. 

✓Rapporten som presenteras påvisar: 

✓ Vägkapitalutveckling – Krävs 8 mnkr för bibehållen standard och 12 mnkr/år 
för att uppnå optimal standard. 

✓ Standarden på gatu- och vägnätet är dåligt. 

✓ 20 % av gatu- och vägnätet har ett eftersatt underhållsbehov. 

✓Resultatet av inventeringen ligger till grund för underhållsplaner baserat på 
kartor. Detta kompletteras med servicekontorets kunskap om gatu- och vägnätet. 

✓ Budget för underhållet uppgår 2018 till 6 mnkr. 

Bedömningar ✓ Strukturen för planering av underhållet är tydligt.

✓ Långsiktighet beaktas inom ramen för underhållsplaneringen. 

✓Mätbara målsättningar kan tydliggöras. 

✓ Budget understiger det bedömda behovet. Det finns risk för ytterligare 
försämring av gatu- och vägnätets standard och därmed fördyrande 
omständigheter. 
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Sammanfattande bedömning 

Sammanfattande 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.  



Page 7

Svar på revisionsfrågor 

Tydlig 
organisation 

✓ Ja

1
Styrning och 

uppföljning

✓ Delvis. 

✓ Tydlig planering 
men saknas 
mätbara mål-
sättningar för 
underhållet. Och 
därmed 
uppföljning. 

2
Underhålls-

planer 

✓ Finns långsiktig 
underhållsplanering

✓ Budget inte 
tillräcklig för det 
bedömda behovet. 

3
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Rekommendationer 

✓ Ange mätbara målsättningar avseende ambitionsnivån för gatu- och vägnätet i syfte 
att stärka styrningen och uppföljningen. 

Kommunstyrelsen 



Tack!


