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Svar på granskning av kommunstyrelsens styrning och upp
följning av gatu- och vägnätets underhållsbehov 

Kommunstyrelsens beslut _ 
Kommunstyrelsen svarar revisionen att nämndsplan för 2020 kom
mer kompletteras med mätbara mål för ambitionsnivån för gatu
och vägnätet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen 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. 

Revisionen bedömer att det flnns en tydlig struktur för ansvar och 
befogenheter kring planeringen av gatu- och vägunderhållet. Däre
mot konstaterar revisionen att budget förgatu-och vägunderhållet 
inte är tillräcklig för att upprätthålla dagens eller optimal standard. 
Det finns därför en risk att ett uppdämt underhållsbehov, och där
:med försämrad gatu- och vägstandard, sannolikt kommer att uppstå. 

Revisonen rekommenderar kommunstyrelsens att ange mätbara 
målsättningar avseende ambitionsnivån för gatu- och vägnätet i 
syfte att stärka styrningen och uppföljningen. 

I kommunstyrelsen nämndsplan för 2019 har styrelsen antagit re
sultatmålet att infrastrukturen i kommunen ska förbättras. Som mål
satt nykeltal har angetts att värdet för nöjd-medborgare-index för 
Gator och vägar ska öka. Målet skulle kunna omformuleras eller 
kompletteras med en ambitionsnivå för vägstandarden i kommunen 
istället för ett upplevelsemåL 

Kommunen anlitar en konsult som bedömer statusen på kommu
nens gator och vägar. statusbesiktningen utförs årligen och har ge
nomförts de senaste åtta åren. Enligt den senaste rapporten är stan
darden på kommunens gatunät samt gång- och cykelvägar dåligt. 
Av det totala gatunätet var 20 procent (ca 124 km) i behov av åt
gärder senast 2017. För av gång- och cykelvägarna var 15 procent 
(ca 26 km) i behov av åtgärder. 
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Rapporten omfattar även en långsiktig bedömning av vägkapitals
utvecklingen. Enligt rapporten krävs det en årlig underhållsnivå på 
12 mkr för att vägstandarden ska motsvara det optimala värdet. Det 
krävs en årlig underhållsnivå motsvarande 8 mkr för att standarden 
inte ska försämras över perioden. I nuvarande budget flnns 6 mkr 
avsatt vilket innebär en årlig försämring av vägstandarden i kom
munen. 

Beslutsu~derlag 

Ledningsutskottets protokoll den 5 februari 2019 § 14. 
Servicekontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2019. 
Granskningsrapport - styrning och uppföljning av gatu- och vägnä
tets underhållsbehov. 

Ordförandes signatur: --~-=;;;.___ ____ _ 
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