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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun genomfört en

granskning av kommunens underhåll av gator och vägar. Syftet med granskningen är att bedöma

om seruice- och tekniknämnden har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens gator

och vägar.

Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att service- och

tekniknämnden inte helt har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens gator och

vägar. Den samlade revisionella bedömningen baseras på de bedömningar som gjorts för
granskningens revisionsfrågor och utgår ifrån en tregradig skala: i allt väsentligt, inte helt och ej

säkerställt.

Revisionsfrågor Bedömning

1. Säkerställer nämnden att underhållsarbetet styrs på ett Delvis
effektivt och tillräckligt sätt? @
2. Utgår kommunen från tillförlitliga underlag om
anläggningarnas status och upprustningsbehov när
underhållskostnaderna uppskattas?

Delvis

@
3. Är nuvarande underhålltillräckligt iförhållande till det
egentliga behovet?

EIT

4. Finns det en tillfredsställande uppföljning av
underhållskostnader och fattar servicenämnden vid
behov beslut om åtgärder?

Delvis

@

a

Rekommendationer
Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar vi här följande rekommendationer till

nämnden:

Tä fram en drift- och underhållsstrategi som syftar till att förtydliga behovet av långsiktighet

och systematik för att säkra en stadig och driftekonomisk hållbar drift och underhållsplanering

för kommunens gator och vägar. Säkerställ även i mån av behov att det finns kompletterande

styrdokument avseende underhållsplaner prioritering, beslut och uppföljning för att ge

förutsättningar för tillräckl ig i ntern kontroll.

o Säkerställ att nyckeltal med tydliga riktvärden avseende underhåll av gatorivägar identifieras

Detta för att på ett bättre sätt styra och följa hur effektiviteten och produktiviteten i genomfört

underhållsarbetet utvecklas över tid. Nyckeltalen bör tillåta jämförelser med andra

kommuner. Uppföljning av nyckeltalen bör ske regelbundet och kan med fördel redovisas vid

service- och tekniknämndens ordinarie uppföljningstillfällen.

Tillse att adekvat ekonomisk budgetering och uppföljning av underhåll gator/vägar. Budget

för reinvesteringar rörande underhåll och underhåll som resultatförs bör framgå av service-

och tekniknämndens plan med budget. Detsamma gäller för uppföljning vid nämndens
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tertialrapporter och verksamhetsberäftelse. Budget och uppföljning för underhåll av
gator/vägar kan även med fördel kompletteras med en uppdelning i planerat respektive

felavhjälpande underhåll.

Tillse att långsiktiga strategiska underhållsplaner tas fram för aft säkerställa en

tillfredsställande underhållstaK och en bättre framförhållning över en längre tidsperiod.

Regelbunden redovisning av hur underhållsskulden för gator/vägar utvecklas över tid bör ske

till service- och tekniknämnden.
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lnledning
Bakgrund
Kommunens gator och vägar kräver såväl löpande som periodiskt underhåll för att bevara sitt

värde. Om underhållsnivån är otillräcklig kan detta leda till ett uppdämt behov av

underhållsåtgärder som ackumuleras samt att investering- och reinvesteringsbehovet måste

tidigareläggas. Ytterligare konsekvenser är att tillgångarna får en försämrad standard vilket kan

leda till försämrad arbets- och brukarmiljö. Det är viktigt att kommunen har en ändamålsenlig

organisation och rutiner för underhåll av sina anläggningstillgångar både ur ett ekonomiskt och ur

ett verksamhetsmässigt perspektiv. I granskningar som PwC har gjort framkommer att det ofta

saknas oftast oklara mål och styrprinciper för underhållsarbetet.

Service- och tekniknämnden med förvaltning är Katrineholms kommuns gemensamma service-

och tjänsteleverantör. I uppdraget ingår bland annat ansvar för anläggning och skötsel av gång-

och cykelvägar, gator, gatubelysning, parker samt fritidsanläggningar. Ett arbete med att

effektivisera kommunens investeringsprojekt avseende mark -och anläggningsarbeten har

genomförts. Frän 2021 kommer arbetet bedrivas i en gemensam projektorganisation tillsammans

med samhällsbyggnadsförvaltningen, där samhällsbyggnadsförvaltningen planerar, projekterar

och projektleder och service- och tekniKörvaltningen utfor. Det tidigare arbetet med beställare

och utförare är därmed avslutat. Den nya organisationen är mer flexibel och säkerställer att

kompetens inom respektive ansvarsområde enklare kan upprätthållas.

Utifrån genomförd riskanalys har revisionen funnit skäl att granska kommunens styrning och

uppföljning av underhållsarbetet.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om service- och tekniknämnden har säkerställt ett

ändamålsenligt underhåll av kommunens gator och vägar.

Revisionsfrågor:

1. Säkerställer nämnden att underhållsarbetet styrs på ett effektivt och tillräckligt sätt?

2. Utgår kommunen från tillförlitliga underlag om anläggningarnas status och

upprustningsbehov när underhållskostnaderna uppskattas?

3. Är nuvarande underhålltillräckligt iförhållande tillverksamhetens egen bedömning av det

egentliga behovet?

4. Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader och fattar nämnden vid

behov beslut om åtgärder?

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser

och bedömningar. Vår bedömning av revisionsfrågorna har tagit utgångspunkt i vad som sägs i:

o Kommunallagen 6 kap 6 $
o God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen (11 kap)
o Tillämpbara interna regelverk och policy
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Avgränsning
Granskningen avgränsas till kommunens övergripande arbete med underhåll av gator och vägar.

lnom området gator och vägar har vi huvudsakligen inriktat granskningen mot

beläggningsunderhållet eftersom det är det planerade underhållet som avser skydda kommunens

kapital i form av gator och vägar. Det görs ingen granskning av redovisningen av underhåll och

regler för komponentredovisning.

Metod
Arbetet har avgränsats till att översiktligt beskriva arbetet med underhållsplaneringen. Underlaget

för granskningen har omfattats i första hand av rutinbeskrivningar, uppgifter ur kommunens

redovisning och övriga dokument. lntervjuer har genomförts med:

o Förvaltningschef, service- och tekniKörvaltningen & kulturförvaltningen
o Förvaltn ingschef, samhällsbyg g nadsförvaltn in gen

o Avdelningschef, service- och tekniKörvaltningen
o Enhetschef för Gata & Anläggning
r Projektledare, service- ochteknikförvaltningen

lntervju med samhällsbyggnadsförvaltningen har genomförts med anledning av att förvaltningen

sedan årsskiftet 202012021 ansvarar for planering, projektering och projektledning. Vidare har en

genomgång av nämndens protokoll gjorts.
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Regelverk, begreppsapparat och
orsakssamband kopplat tilt
underhåll
Löpande underhållsinsatser krävs för att tillgångarna ska behålla sitt värde, funktion och skick.

Det är inte ovanligt i kommuner att besparingskrav leder till besparingar i underhållsbudgeten,

vilket får till följd att planerade underhållsåtgärder skjuts på framtiden vilket i förlängningen kan

leda till att tillgångarna måste rekonstrueras från grunden till hög kostnad. I sammanhanget ska

det framhållas att kommuner som har bristande underhåll och avsaknad av långsiktigt perspektiv

frångår principen om "god ekonomisk hushållning".

Det är viktigt att diskutera skillnaden mellan kostnad (drift) och investering samt underhållets

placering i detta. Begreppet underhåll är mångfacetterat och kan ha olika betydelser beroende på

vad som avses och vilken profession som pratar om underhåll. Ingenjörer och tekniker som

beskriver underhåll talar i termer av felavhjälpande, löpande, planerat, forebyggande och

felavhjälpande underhåll där planeringen utgår från fel och hur felutvecklingsforloppet ser ut, för

dessa yrkesgrupper är alltså inte redovisningen styrande för underhållsplanering. För ekonomer

var underhåll tidigare i princip att likställa med utgift som löpande ska kostnadsforas, men sedan

2014har detta ändrats i och med införandet av komponentavskrivning.

lnförandet av komponentavskrivning har i praktiken gjort att underhållsåtgärder som tidigare

klassades som drift numera klassas som investering, dvs. för ekonomerna har begreppet

underhåll omdefinierats. Observera att om en åtgärd kallas felavhjälpande, löpande eller planerat

underhåll inte har någon betydelse ur ett redovisningsperspektiv. Tydliga och avgränsade

definitioner är viktiga för att undvika missforstånd och tolkningsproblem, men de är även

väsentliga för att uträkningarna blir konsekventa och jämforbara mellan år. I denna granskning

avgränsas begreppet driftkostnader till att avse sådana åtgärder som vidtas med ett förväntat

intervall om minst en gång per år, vilka syftar till att upprätthålla funktionen i ett förvaltningsobjekt.

Underhåll definieras som åtgärder som syftar till att återställa funktionen i ett förvaltningsobjekt,

en inredning eller utrustning.

Felavhjälpande underhåll, ibland även kallat akut underhåll, syftar till att återställa en funktion

som oförutsett nått en oacceptabel nivå. Planerat underhåll är planerad i tid, art och omfattning.

Underhållet genomförs med en längre periodicitet än ett år och syftar till att återställa en

byggdels funktion. I begreppet ryms även sådant underhåll som är planerat men som av någon

anledning tidigarelagts. Detta benämns ibland som tidigarelagt planerat underhåll. Kostnaderfor
personal, material, maskiner, fordon, arbetsledning och entreprenörer ingår budgeten för planerat

underhåll.
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Väglagen (1971:948), 4 $

I begreppet väghållning ingår enligt väglagen (1971:948) byggande och drift av vä9. I begreppet
drift inräknas underhåll, reparation och andra åtgärder. Underhåll är sådan verksamhet som
krävs för aft behålla en gatas eller vägs byggnadstekniska kvalitet. Staten är enligt väglagen
väghållare för allmänna vägar. Om det främjar en god och rationell väghållning f{r 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 huvudman för.

God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen (11 kap)

I kommunallagen (1991:900) framgår det att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning 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.
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Granskningsresultat
Styrnin gen av underhållsarbetet
Revisionsfräga 7; Säkersfäller nämnden att underhållsarbetet sfyrs på ett effektM och

tillräckligt säft?

lakttagelser

Ansvar enligt reglemente
I Katrineholms kommun ansvarar service- och tekniknämnden för väghållning och är kommunens

väghållningsmyndighet enligt nämndens reglemente, reviderat av fullmäktige i april 2019 561.
Nämnden ansvarar för vägar och gator inom tätbebyggt område, huvudgator och bostadsgator.

Övriga vägar är Trafikverkets ansvar eller enskilda vägar som fastighetsägare eller
vägsamfällighet äger.

Under service- och tekniknämnden lyder service- och teknikförvaltningen. Vad avser
myndighetsutövning nyt$ar nämnden samhällsbyggnadsförvaltningen som förvaltningsorgan.

Förvaltn ingsorganisation
Service- och teknikförvaltningen som har ungefär 250 anställda. Förvaltningen består av flera

enheter, varav Gata & Anläggning ansvarar för gatuunderhåll. Från 2021 bedrivs arbetet med

investeringsprojekt avseende mark- och anläggningsarbeten tillsammans med

samhällsbyggnadsförvaltningen, där samhällsbyggnadsförvaltningen planerar, projekterar och
projektleder medan service- och teknikforvaltningen (via enheten för Gata & Anläggning) driftar,

förvaltar och utvecklar kommunens gator och vägar.

Styrning av underhållsarbetet

Övergripande styrning

I Katrineholms kommun sker styrningen av underhållsarbetet på olika nivåer och framgår i

följande styrdokument:

o Kommunplanen 2019 - 2022 (antagen av fullmäktige i januari 2019 $2).
e Övergripande plan med budget 2021 (antagen av fullmäktige i november 2020 5113).
o Service- och tekniknämndens plan med budget 2021 (antagen av nämnden ijanuari 2021

s3).

I kommunplanen 2019 - 2022 och i den övergripande planen med budget 2021 beskrivs

kommunens målsättningar och prioriteringar. Bland de övergripande målen som är fastställda

finns "Attraktiva boende- & livsmiljöer". I målbeskrivningen för det övergripande målet framgår att
"God tillgänglighet ska vara vägledande iallfysisk planering" och att kommunen ska förbättra
vägunderhållet. Som en del i strategin att uppnå det övergripande målet har följande
resultatmålet fastställts med bäring på underhåll av gator och vägar:

Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar.o

En bakomliggande faktor till fastställandet och utformandet av resultatmålet tillskrivs av de

intervjuade den inventering som genomfördes år 2016. I inventeringen konstaterades att

Katrineholm hade ett eftersatt underhåll. lnventeringen beskrivs närmare i revisionsfråga 2.

}
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I den kommunövergripande budgeten för är 2021 konkretiseras resultatmålet dels genom

prioriteringen/uppdraget om att "utöka arbetet med asfaltering och beläggningsytot'', dels genom

volymmåttet om att mäta asfaltbeläggningen i kvadratmeter. I intervju anges att ett riktvärde för

volymmåttet om asfaltsbeläggning finns men detta är inget vi kunnat verifiera i erhållna underlag.

Däremot noterar vi att det finns en prognos om 32 000 kvm för utfallet för helår 2021. Uppföljning

av volymmåttet ska enligt budgetdokumentet ske i delårs- och årsrapporter vilket också sker.

Nämndens styming
I nämndplanen ("Service- och tekniknämndens plan med budget är2021") framgår inga

yfterligare resultatmål utöver resultatmålet'Törbättra standarden på gato4 vägar, gång- och

cykelvägaf' som fullmäktige antagit. lnget riktvärde för resultatmålet anges. Vid intervju

förtydligas att kommunplanen (och tillhörande mål) bygger på nämndernas framtagna underlag

nämndplanen finns ett ytterligare volymmått med bäring på gatuunderhåll:

a DrifUunderhåll av kilometer gatuvägar

I en kommentar i nämndplanen kopplad till volymmåttet föreslås volymmåttet uteslutas i framtida

uppföljningar eftersom måttet varit relativt konstant över tid och ersättas med ett mått som

tydligare kan kopplas till nämndens uppdrag, resurser och resultat. Varken utfall för helär 2020,

riktvärde eller prognos för år 2021 framgär for volymmåttet.

I det underlag som förvaltningen skickat till kommunstyrelsen inför antagandet av den

kommunövergripande budgeten för är 2022 framgår att volymmåttet fortfarande redovisas men

att utfall/prognos för innevarande/kommande år saknas.

Vid intervju anges att det i dagsläget inte finns en upprättad drift- och underhållsstrategi för

nämndens väghållningsansvar. Det saknas även stödjande dokument exempelvis

dokumenterade processbeskrivningar avseende strategisk planering, genomförande, uppfoljning

och avslutning av reinvesteringsprojekt för asfaltsbeläggningar. Därtill saknas ett flerårigt

beläggningsprograml för styrning av underhållsarbetet, utan underhållsarbetet utgår från följande

underlag:

o

a

"Verksam hetsplaneri n g G A 2021"

"Utförda arbeten och planering2017 -2021"

Dokumentet "Verksamhetsplanering GA 2021" innehåller bl.a. uppgifter om när i tid
underhållsåtgärder planeras genomföras under året.

Dokumentet 'Utförda arbeten och planertng 2017-2027" innefattar utförda arbeten för åren 2017 -
202O och planerade arbeten/åtgärder för är 2021. Dokumentet innehåller även information om
faktiska kostnader (flikerna 2017-2020), kostnadsbedömningar (tlik2021) och gatuuppgifter
(projektnummer, namn, längd m.m.). Dokumentet bygger enligt uppgift på en tidigare genomförd
skadeinventering, vilken beskrivs närmare i revisionsfråga 2.

Därtill anges underhållsarbetet bygga på samordningsmöten med andra ledningsägare.

Avseende prioriteringar av åtgärder anges att större gator prioriteras framfor små och att
beslutande av prioriteringsordning sker i samordning med VA. Upprättade riktlinjer för
prioriteringsordningen finns däremot inte.

I lnnehållande underhållsåtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och kvaliteten för kollektivtrafikanter.

I



}
pltåc

Samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen

Som beskrivits i avsnitt "Ansvar enligt reglemente" bedrivs ett samarbete med

samhällsbyggnadsförvaltningen där samhällsbyggnadsförvaltningen planerar, projekterar och
projektleder och service- och tekniKörvaltningen utför. Vid intervjuer råder enighet kring att

samarbetet mellan förvaltningarna fungerar bra och att det sker en löpande dialog. Exempelvis

anges att samråd sker i samband med uppstart av investeringsprojekt vilket medför att
investeringskostnader tas med i den budget som beslutas av kommunstyrelsen samt att

samhällsbyggnadsförvaltningen får vetskap om kommande underhåll. Samarbetet upplevs

fungera väI.

Bedömning
Revisionsfräga 1: Säkerställer nämnden att underhållsarbetet styrs på eft effektM och

tillräckligt sätt?

Delvis.

Vår bedömning är att det reinvestering/underhåll avseende gator/vägar och broar delvis styrs och

samordnas på ett tillräckligt sätt.

Katrineholms kommun har ett antal formulerade mål på olika styrnivåer for underhåll av gator och

vägar. I intervju anges att ett riktvärde för volymmåttet ska finnas men detta är inget vi kunnat
verifiera i erhållna underlag.

Det saknas en upprättad drift- och underhållsstrategi som syftar till att förtydliga behovet av

långsiktighet och systematik för att säkra en stadig och driftekonomisk hållbar drift- och

underhållsplanering för kommunens gator och vägar. Det saknas även styr- och stödjande

dokument såsom ett flerårigt beläggningsprogram, processbeskrivningar avseende strategisk
planering, planering, genomförande, uppföljning och avslutning av reinvesteringsprojekt för
beläggningar.

Status och upprustningsbehov

Rew'sionsfråga 2: Utgår kommunen frän tillforlitliga underlag om anläggningarnas sfafus
och upprustningsbehov när underhållskostnaderna uppskattas?

lakttagelser

Statusinventering

Under 2016 genomförde konsultföretaget WSP en skadeinventering/underhållsutredning av

kommunens vägar (totalt 181 km gator och 24km GC-vägar). Utredningen genomfördes på

uppdrag av Katrineholms kommun och redovisades för kommunen under våren 2017. I

utredningen konstaterades bl.a. att:

Delar av gatunätet i kommunen hade en bristande standard, ca 22 procent av vägnätet och
15 procent av GC-nätet hade ett dåligt eller mycket dåligt tillstånd.

Underhållsskulden beräknades till 12,9 mnkr. En stor del av underhållsskulden (9,9 mnkr)
hänfördes tilldålig standard på lokalgator.

Utifrån inventeringen gavs ett flertal rekommendationer. Bl.a. rekommenderades kommunen att

ta fram en väl awägd och långsiktig strategi för att minska underhållsskulden. Vidare

rekommenderades kommunen att avsätta en årlig budget om 6 mnkr för beläggningsunderhållet

10
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utifrån ett 1O-årsperspektiv för att skulden inte skulle öka. Rapporten framhöll att
underhållsskulden däremot inte väntades hämtas in inom 10 år, allt annat lika. En avstämning
efter ca 5 år rekommenderades för att stämma av tillståndsläget.

Av rapporten framhålls att inventeringen av skador baserades på handboken "Bära eller Brista"
(2003) och att grad av skada kategoriserades som "inga skador", "mindre skado/', "medel

skadod' eller "allvarliga skador".

Enligt intervju har en ny asfaltsinventering beställts och resultatet kommer att läggas in i

verksamhetssystemet Flex Gata (f.d. Tekis gata). Systemet är nytt och kommer implementeras i

samband med den nya inventeringen. GIS uppges idag inte används av forvaltningen men att
ambitionen är göra det i framtiden då flertalet fördelar finns, bl.a. att kunna se statusen för
asfalteringen på gator och vägar.

Utifrån skadeinventeringen beslutades enligt uppgift bl.a. att prioriteringen/uppdraget om att

utöka arbetet med asfaltering och beläggningsytor, och att investeringsvolymerna skulle

anpassas för att minska underhållsskulden. Av erhållna underlag i samband med

faktagranskning noteras att den återkommande posten "beläggningsytor'' som förekommer
mellan är 2016 och 2019 fått utökad budget, från 5000 tkr till 7000 tkr. Huruvida posten enbart
omfattar underhåll kan inte verifieras. Vidare har vi erhållit ett beslut om tillskjutande av medel för
ären 2020-2022. Medlen skulle bidra till att uppfylla resultatmålet om att förbättra standard på

gator, vägar, gång- och cykelvägar enligt beslut. Tillskjutandet av ytterligare medel gjordes med

anledning av ökade priser på asfalt. I vilken utsträckning investeringsvolymerna har anpassats
för att minska underhållsskulden har vi inte kunnat verifiera av erhållen dokumentation.

Underhållsplanering

Som nämnts i tidigare revisionsfråga saknas ett flerårigt beläggningsprogram för styrning av
underhållsarbetet. Vid intervjuer beskrivs att inventeringen från är 2016 tillsammans med okulära
besiktningar ligger till grund för det underhållsarbete som genomförs i kommunen. Okulär
besiktning genomförs bl.a. i samband med att kostnadsforslag ges från entreprenörer och när
kommunen får in felanmälningar från kommunmedborgarna. Felanmälningar hanteras enligt de
intervjuade isystemet lnfraControl och kontrolleras dagligen. Enligt uppgift hålls dagliga
morgonmöten med enhetens medarbetare och arbetsledningen har veckovisa arbetsmöten där
det finns möjlighet att lyfta frågor kring gata/underhåll. Uppkomna behov uppges bedömas

kontinuerligt.

Planerade och utförda underhållsåtgärder dokumenteras i excelfiler. Hur ofta dessa filer
uppdateras eller huruvida de genomförda åtgärderna var planerade eller genomfordes akut
framgår inte i erhållna excelfiler.

Bedömning
Revisionsfräga 2: Utgår kommunen från tillförlitliga underlag om anläggningarnas sfafus
och upprustningsbehov när underhållskostnadema uppskattas?

Delvis.

Statusinventeringen av kommunens gator och vägar från år 2016 tillsammans med okulära
besiktningar ligger till grund för det underhållsarbete som genomförs i kommunen, därmed

bedöms kommunen ha en övergripande helhetsbild över anläggningarnas status och
upprustningsbehov.
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Strategi för att dels minska konstaterad underhållsskuld, dels att hindra att det byggs upp igen
saknas. I vilken utsträckning investeringsvolymerna har anpassats för att minska
underhållsskulden har inte kunnat verifieras av erhållen dokumentation.

Underhållets tillräcklighet

Revisionsfråga 3: Är nuvarande underhålt tillräckligt iförhåtlande titlverksamhefens
egen bedömning av det egentliga behovet?

lakttagelser

Utöver filerna "Utförda arbeten och planerin g 2017 - 2021" och "Verksamhetsplanering GA 2021"
som omnämnts i revisionsfråga 1 samt filen "Toppningar 2021" har inga underlag som redovisar
underhållskostnader erhållits. Som beskrivits i revisionsfråga 1 innefattar "Utförda arbeten och
planering 2017 -202l" och "Verksamhetsplanering GA2021" skattningar, kostnadsbedömningar
och gatuuppgifter samt estimerad period for utförande. Av dokumentet framgår att faktiska
kostnader uppgått till ca 6,5 mnkr per år för perioden 2017-2020. I "Toppningar 2021" framgår
specificerade delprojekt som utförls gällande utbyte av beläggning/asfaltstoppningar.

Övrigt underhållsarbete hanteras enligt skriftlig återkoppling inom enhetens driftbudget
tillsammans med övriga driftåtgärder. Drift- och investeringsredovisning redovisas ned till
nämndnivå. Projekt Backavallen redovisas separat dock.

Statistik och nyckeltal
lnom ramen för granskningen har statistik gällande gatuunderhåll och driftkostnad eftersökts i

Kolada (offentlig databas för uppgifter om kommuner och regioner). Vid eftersökning av uppgifter
kopplade till underhåll/beläggning noteras att uppgifter för foljande nyckeltal saknas i databasen:

o Beläggningsunderhåll av kommunala bilvägar, andel kvm (%)
o Driftkostnad, kommunala bilvägar (krlmeter).
o Driftkostnad, kommunala cykelvägar (kr/meter).
o Driftkostnad, kommunala bil- och cykelvägar (kr/meter).

Sökningen som gjorts omfattar flertalet år (över 10 år) i syfte att säkerställa att kommunen inte
enbart missat att rapportera for något enstaka år. Enligt de intervjuade på service- och
tekniKörvaltningen ska statistiken inläsas automatisK av Kolada. Anledningen till att detta inte
sker är okänd enligt kommunen.

Bedömning
Revr.srbnsfråga 3: Är nuvarande underhålltilträckligt iförhåtlande tiltverksamhefens
egen bedömning av det egentliga behovet?

Ej bedömd.

Vi avstår att bedöma revisionsfrågan. Mot bakgrund av vi dels inte erhållit ekonomiskt underlag
avseende budget och utfall för underhållsarbete, dels avsaknad av statistik gällande

gatuunderhåll och driftkostnad kan inte någon rättvis bedömning göras av huruvida nuvarande
underhåll är tillräckligt i förhållande till det egentliga behovet.
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Uppföljning och åtgärder
Revisionsfråga 4: Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhällskostnader och
fattar nämnden vid behov beslut om åtgärder?

lakttagelser

Uppföljning

Enligt uppgift rapporteras störe awikelser/behovihändelser till nämnd i månadsrapprapporter

och itertial-, delårs- och årsbokslut. De sistnämnda uppföljningarna beskrivs vara mer
omfattande.

Utifrån genomgång av protokollen under 2021 noteras att nämnden tar del av uppföljningar i

delårsrapporter och i årsrapporter. Vid tidpunkt för granskningen var sammanträdet i september

är 2021 det senast genomförda. Genomgång av protokoll har utförts för perioden 2021-01 -
2021-09. Av uppföljningarna har följande iakttagelser gjorts med bäring på underhåll:

I årsrapporten år 2020, behandlad av nämnden i februari 2021, 51B, framgår utfall för
volymmått och måluppfyllelse för resultatmålet. I en kortfattat kommentar kopplad till
resultatmålet framgår att "Drift- och underhållsarbete prioriteras med större fokus på gående

och cyklister för att uppnå ambitionsnivåerna i kommunens gång- och cykelplan".

I delärsrapporten år 2021, behandlad av nämnden i september är 2021, $55, konstateras att

resultatmålet om att förbättra standarden på gator, vägar, gång- och cykelvägar bedöms som
delvis uppfylld. Prognosen för måluppfyllelsen för helär 2021är att målet kommer vara
uppfyllt. Utöver att kortfattat konstatera status for arbete ges ingen beskrivning av vad

bedömningen baseras på. Vidare beskrivs utfallet for volymmåttet om asfaltsbeläggning.

Utfall för volymmåttet om drifUunderhåll i rapporten framgår inte.

Av genomgången av protokollen framgår att nämnden vid sammanträdet i maj år 2021, $25, blev
informerade om tertialrapporten och det ekonomiska läget av ekonomen. Att nämnden

behandlade rapporten framgår däremot inte. Av protokollgenomgång framgår att nämnden därtill
tar del av muntliga redovisningar om olika projekt i samband med den stående ärendepunkten
"verksamhetsi nformation".

Vidare noteras att nämnden får olika teman presenterade för sig. Under är 2021 har nämnden

exempelvis fått temat måltidskvalitet presenterade för sig. Vid intervju förklaras att de olika teman

syftar till att ge nämnden en djupare förståelse av olika delar av verksamheten.

lnom ramen för granskningen har vi erhållit ett protokollsutdrag från sammanträdet i september

är 2019 under vilket temat asfalt presenterades. Av ärendebeskrivningen framgår att
presentationen omfattade övergripande information om toppningsprogram, grävskador och

underhåll, och leddes av dåvarande enhetschef. Vilket tema som presenteras anges dels bero på

vad verksamheten vill presentera och dels på vad politikerna efterfrågar.

Av de interujuade på service- och teknikförvaltningen råder enighet kring att dialogen med

nämnden fungerar bra och att nämnden ses som lyhörd och intresserad. Förvaltningschefen har

veckovisa avstämningar med nämndens ordförande. Vidare anges att nämndsledamöterna kan

anmäla sig till en intressegrupp där bland annat frågor om asfalt och beläggning följs upp.

Deltagare i nämndens intressegrupper utses av nämnden. Vid mandatperiodens slut har antal
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träffar och innehåll redovisats i nämnden enligt skriftlig återkoppling av service- och
tekniKörvaltningen.

Beslut om åtgärder
Vid genomgång av protokoll för perioden 2021-01 - 2021-09 kunde vi inte styrka att nämnden

beslutat om åtgärder kopplat till underhåll av gator och vägar. I samband med faktagranskningen

av rapportutkastet återkopplade förvaltningen med att en av de kommande prioriteringarna för
nämnden är att göra en ny skadeinventering och bedöma aktuell underhållsskuld som ska ligga
till grund för fortsatt underhållsarbete av gator och vägar. Prioriteringen fastslås i nämndens
budget för är 2022 och beslutades vid sammanträdet i december 2021 577.

Bedömning
Revisionsfråga 5: Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader och
fattar nämnden vid behov beslut om åtgärder?

Delvis.

Vår bedömning är att det delvis finns en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader
avseende gator/vägar. Vår bedömning är att nämnden erhåller uppfoljning i samband med

delårs- och årsrapporter avseende resultatmått och volymmått, men det sker ingen systematisk
uppföljning med fokus på underhållskostnader och underhållsskulden.

En av de kommande prioriteringarna för nämnden är att göra en ny skadeinventering och
bedöma aktuell underhållsskuld som ska ligga till grund för fortsatt underhållsarbete av gator och
vägar. Prioriteringen fastslås i nämndens budget tör är 2022 och beslutades vid sammanträdet i

december 2021 577.
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PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun genomfört en
granskning av kommunens underhåll av gator och vägar. Syftet med granskningen är aft bedöma
om service- och tekniknämnden har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens gator
och vägar.

Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att service- och
tekniknämnden inte helt har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens gator och

vägar. Den samlade revisionella bedömningen baseras på de bedömningar som gjorts för
granskningens revisionsfrågor och utgår ifrån en tregradig skala: i allt väsentligt, inte helt och ej

säkerställt.

Revisionell bedomning

Bedömningar utifrån
revisionsfråga
Sammanfattande bedömn i ngar utifrån revis ionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

1. Säkerställer nämnden att
underhållsarbetet styrs på ett effektivt
och tillräckligt sätt?

Delvis
Kommunen har
formulerade målmen
saknar en
underhållsstrategi och
stödjande dokument.

@

2. Utgär kommunen från tillförlitliga
underlag om anläggningarnas status
och upprustningsbehov när
u nderhållskostnaderna uppskattas?

Delvis
Kommunen har ön
övergripande helhetsbild
över anläggningarnas
status men en strategiför
att minska
underhållsskulden saknas.

@

3. Är nuvarande underhåll tillräckligt i

forhållande till verksamhetens egen
bedömning av det egentliga behovet?

E/T
Revisionsfrågan bedöms ej

4. Finns det en tillfredsställande
uppföljning av underhållskostnader
och fattar nämnden vid behov beslut
om åtgärder?

Delvis
Vår bedömning är att det
inte finns en
tillfredsställande uppföljning
av underhållskostnader.

ffi
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Rekommendationer
Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar vi här följande rekommendationer till
nämnden:

a Ta fram en drift- och underhållsstrategi som syftar till att förtydliga behovet av långsiktighet
och systematik för att säkra en stadig och driftekonomisk hållbar drift och underhållsplanering
för kommunens gator och vägar. Säkerställ även i mån av behov att det finns kompletterande
styrdokument avseende underhållsplaner prioritering, beslut och uppföljning för att ge

förutsättn ingar for ti llräcklig i ntern kontroll.

a Säkerställ att nyckeltal med tydliga riktvärden avseende underhåll av gator/vägar identifieras.
Detta för att på ett bättre sätt styra och följa hur effektiviteten och produktiviteten i genomfört
underhållsarbetet utvecklas över tid. Nyckeltalen bör tillåta jämforelser med andra
kommuner. Uppföljning av nyckeltalen bör ske regelbundet och kan med fördel redovisas vid
service- och tekniknämndens ordinarie uppfoljningstillfällen.

a Tillse att adekvat ekonomisk budgetering och uppföljning av underhåll gator/vägar. Budget
för reinvesteringar rörande underhåll och underhåll som resultatförs bör framgå av service-
och tekniknämndens plan med budget. Detsamma gäller för uppföljning vid nämndens
tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Budget och uppföljning för underhåll av
gator/vägar kan även med fördel kompletteras med en uppdelning i planerat respektive
felavhjälpande underhåll.

Tillse att långsiktiga strategiska underhållsplaner tas fram för att säkerställa en

tillfredsställande underhållstakt och en bättre framförhållning över en längre tidsperiod

Regelbunden redovisning av hur underhållsskulden för gator/vägar utvecklas över tid bör ske
till service- och tekniknämnden.

2022-01-25

Rebecka Hansson Said Ashrafi

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Katrineholms kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projeKplan
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från den 2021-03-04. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på
hela eller delar av denna rapport.
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