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Kompetensförsörjningsplan 2022
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta service- och teknikförvaltningens förslag till
kompetensförsörjningsplan 2022.

Sammanfattning av ärendet
I Katrineholms kommun ska alla förvaltningar ha en kompetensförsörjningsplan som också
ska antas av respektive nämnd. Kompetensförsörjningsplanen ska fungera som ett stöd i
att hantera uppdrag och möta utmaningar. Service- och teknikförvaltningen har tagit fram
ett förslag till uppdaterad kompetensförsörjningsplan för förvaltningen.

Ärendets handlingar


Kompetensförsörjningsplan 2022, service- och tekniknämnden

Ärendebeskrivning
I Katrineholms kommun ska alla förvaltningar ha en kompetensförsörjningsplan som utgår
från verksamhetsplanen och den ska fungera som ett stöd i att hantera uppdrag och möta
utmaningar. Kompetensförsörjningsplanen ska antas av respektive nämnd.
Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att möjliggöra verksamhetens mål och
tillgodose dess behov genom att behålla och utveckla befintlig kompetens, tydliggöra
kommande kompetensbehov samt hur vi bemöter dessa.
Service- och teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag till uppdaterad
kompetensförsörjningsplan för förvaltningen. Till kommande år planerar
personalavdelningen att ta fram en ny mall för förvaltningarnas
kompetensförsörjningsplaner, som då kan användas i kommande
kompetensförsörjningsplan.

Rickard Bardun
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress:

Service- och teknikförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kompetensförsörjningsplan
Service- och tekniknämnden
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Styrdokument

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av Service och tekniknämnden 2022-xx-xx

Giltighet
Gäller från och med 2022-xx-xx
Gäller till och med 2023-04-30

Förvaltarskap1
Inom service- och teknikförvaltningens ansvarsområde

Kategori
Inriktningsdokument

Uppföljning
Den årliga uppföljningen av kompetensförsörjningsplanen genomförs i förvaltningens
ledningsgrupp tillsammans med HR-konsult och resultatet tas med in i arbetet med
nästkommande plan.

Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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Inledning och vision/mål
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för,
liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också
det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete,
gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för
handling och förändring. Vision 2025.
Därför är strategisk kompetensförsörjning viktigt
Vi lever i en föränderlig värld där ändrade behov och förutsättning ställer stora krav på
verksamhetens förmåga till anpassning. Nya arbetsuppgifter tillkommer och andra försvinner,
vilket påverkar behovet av personal och kompetens. Katrineholms kommun ska sträva efter att
ha en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov.
Utveckling av de anställdas kompetens är viktig för att på ett bra sätt kunna anpassa
verksamheten till den föränderliga omvärlden. Utveckling och stimulans i arbetet är också
betydande faktorer för att alla medarbetare ska ges möjlighet att utföra ett bra arbete.
Möjlighet till individuell kompetensutveckling samt tillvaratagande av befintlig kompetens är
viktiga faktorer för att göra kommunen till en attraktiv arbetsplats.
Kommunen är i första hand tjänsteproducerande verksamhet, som skapas av medarbetarna.
Hur ska vi se till att medarbetarna har den kompetens om behövs för att bedriva rätt
verksamhet på rätt sätt? Med god framförhållning genom långsiktig planering kan vi möta
framtida behov av kompetens.
I Katrineholms kommun ska alla förvaltningar ha en kompetensförsörjningsplan som utgår från
verksamhetsplanen och den ska fungera som ett stöd i att hantera uppdrag och möta
utmaningar.
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Syftet med
kompetensförsörjningsplanen
Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att möjliggöra verksamhetens mål och tillgodose
dess behov genom att behålla och utveckla befintlig kompetens, tydliggöra kommande
kompetensbehov samt hur vi bemöter dessa. I kompetensförsörjningsplanen ska de planerade
åtgärderna för att fylla kompetensbehoven beskrivas. Det kan innebära t.ex. hur man attraherar
nya medarbetare, nyrekrytering, strategier för kompetensutveckling för att behålla medarbetare
och avveckling.


beskriva ett nuläge



analysera framtida utmaningar och behov



planera för både kort- och långsiktig kompetensförsörjning
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Externt perspektiv
Mer än en miljon människor i Sverige arbetar i välfärden. Ungefär en tredjedel av dessa uppnår
pensionsålder den närmaste tioårsperioden. Samtidigt ökar både andelen äldre och barn i
befolkningen, vilket gör att behovet av skola, vård och omsorg växer. Detta leder till stora
rekryteringsbehov, men även behov av förändringar i arbetssätt, organisation och bemanning.
Utöver demografin kommer en mängd andra faktorer att på olika sätt påverka
rekryteringsbehoven. Det handlar exempelvis om globalisering, konjunkturförändringar,
innovationer, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och politiska beslut och reformer.
Det finns mycket som arbetsgivarna själva kan göra för att påverka både storleken på
rekryteringsbehovet och möjligheten att rekrytera rätt personer. Sveriges kommuner och
regioner, SKR, har formulerat nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen. Mer om dessa
under aktiviteter utifrån identifierade behov. Liknande strategier för att möta
kompetensutmaningen fanns även sedan tidigare formulerade av dåvarande Sveriges
kommuner och landsting, SKL. Några åtgärder är att använda den befintliga kompetensen på ett
bättre sätt, utnyttja tekniken bättre och att utveckla arbetsmiljön. SKL hade beräknat hur de
dåvarande strategierna Låt fler jobba mer och Förläng arbetslivet skulle kunna minska behoven
av att rekrytera till olika verksamheter och kommit fram till att om fler anställda gick upp i
arbetstid och fler jobbade längre skulle rekryteringsbehoven i välfärden kunna minska med
över 20 procent. Scenarierna var framtagna för att visa strategiernas potential på lång sikt.

En halv miljon medarbetare till välfärden
I dag arbetar över en miljon personer i Sverige i välfärden. Om inga förändringar görs i
arbetssätt och bemanning skulle det behövas nästan en halv miljon nya medarbetare till
välfärdssektorn (SKR, Rekryteringsrapporten 2020) under den kommande tioårsperioden. Det är
en samlad bedömning av rekryteringsbehoven för hela sektorn, men behoven kan skilja sig åt
mellan olika delar av landet.
Ersättningsrekryteringar för medarbetare som går i pension står för drygt två tredjedelar av
rekryteringsbehovet och nyrekryteringar till följd av ökade behov av välfärd för den resterande
tredjedelen.
Bedömningen av hur rekryteringsbehoven kommer att utvecklas är främst kopplad till den
demografiska utvecklingen. Den tar inte hänsyn till att arbetsgivarna kan påverka situationen
och att rekryteringsbehovet påverkas av en rad andra faktorer, som konjunkturförändringar,
globalisering, ökad rörlighet på arbetsmarknaden, innovationer och politiska beslut/reformer.
Även om välfärdens arbetsgivare rekryterar tiotusentals nya medarbetare varje år och är vana
vid stora omställningar kan behovet av nyrekryteringar de kommande åren bli en utmaning,
särskilt inom vissa delar av välfärden och i vissa yrken.

Fler äldre ökar behovet av välfärd
Gruppen medborgare som är 80 år och äldre bedöms öka med 50 % mellan åren 2019 och 2029
(SCB 2020). Det innebär större behov av välfärd, framförallt i äldreomsorgen och hälso- och
sjukvården. Gruppen barn- och unga bedöms endast öka med ca 5 % under samma period,
vilket är lägre än tidigare prognoser. Flest medarbetare behöver rekryteras till vården och
omsorgen i kommunerna.
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Verksamhetsmål
.

Service- och tekniknämnden med förvaltning är kommunens gemensamma service- och
tjänsteleverantör som på olika sätt främjar visionen om läge för liv och lust. Ansvarar för drift,
förvaltning och utveckling av tjänster inom måltid, stadsmiljö och infrastruktur, aktiv fritid och
service. Service- och tekniknämnden är kommunens väghållningsmyndighet och trafiknämnd.
I uppdraget ingår tillagning av måltider för servering och distribution till kommunens
verksamheter, ansvar för anläggning och skötsel av gång- och cykelvägar, gator, gatubelysning,
parker samt fritidsanläggningar. Skötsel av kommunens badplatser, vandringsleder, skog- och
naturområden, samordning av felanmälan och beredskap avseende infrastruktur och offentlig
miljö ingår också i uppdraget. Att tillhandahålla fritidsanläggningar åt kommunens föreningsliv
och medborgare samt administrera bidrag till kommunens idrottsföreningar är en annan viktig
del, likaså är att ge stöd till kommunens kärnverksamheter med bilsamordning, lokalvård,
vaktmästeri, kommunväxel, logistik samt post- och pakethantering.
Service- och tekniknämndens mål, uppdrag och prioriteringar finns beskrivna i Service- och
tekniknämndens aktuella plan med budget, för närvarande plan med budget 2022.

7 (11)

Nuläge
Förändringar och verksamhetsutveckling
Efter år med stort fokus på ekonomi och besparingar som följts av år där pandemin haft en stor påverkan
på verksamheterna finns det ett behov av att återuppta en del av de verksamhetsutvecklingsfrågor som
fått stå tillbaka under föregående år och hitta balansen mellan driftuppdrag och utveckling. Samtidigt
behöver service- och tekniknämndens verksamheter fortsätta arbeta med effektivisering och prioritering,
inte minst med anledning av de kraftigt ökande prisnivåer som ses inom många områden.
Med de utmaningar som kommunsektorn och kommunen står inför krävs nya tankesätt och en öppenhet
för olika former av samverkan, såväl internt som externt. Service- och tekniknämndens idépris som lyfter
fram medarbetare/arbetslagens idéer kan bidra till att sätta extra fokus på vikten av samverkan. Det kan
även bidra till att hitta kloka lösningar tillsammans över organisatoriska gränser, allt med
kommuninvånarnas bästa för ögonen. För att möta upp de ökade kraven på en kostnadseffektiv
verksamhet är det fortsatta arbetet med digitalisering som en del i verksamhetsutvecklingen nödvändigt.
En annan del i detta arbete är utveckling av processer för att bland annat minska administration, vilket
Service- och teknikförvaltningen arbetat med under senaste året och kommer fortsätta arbeta med
framgent.
Service- och teknikförvaltningens arbete med hälsa och arbetsmiljö kommer att vara fortsatt prioriterat.
Ett stort fokusområde under kommande år är att hantera service-och tekniknämndens och kommunens
utmaningar inom kompetensförsörjning. En del för att hantera kompetensförsörjningen är att ta tillvara
på erfarenheterna från MIKA-projektet där fler givits möjlighet att komma närmare egen försörjning.
Även MIKA YB är ett steg i arbetet med kompetensförsörjning.
Katrineholm kommun har nyligen antagit ett nytt personalpolitiskt program. Att arbeta med och efter
detta och göra dess olika delar kända i organisationen kommer att vara ett viktigt steg i att stärka
arbetsgivarvarumärket och därigenom underlätta kompetensförsörjningen framåt.

Pensionsavgångar
Så här ser det ut i service- och teknikförvaltningen när det gäller kommande pensionsavgångar.

Kvinnor
Män
Totalt
Enhet /
ålder 61 62 63 64 65 66 67 61 62 63 64 65 66 67
13
Park, Skog & Natur
2 1 1 1 0 0 0
3
2
1
1
1
0
0
19
Mat & Måltider
7 1 2 5 1 0 0
0
0
2
0
1
0
0
6
OLC & Vaktmästeri
0 0 1 0 0 0 0
2
1
0
2
0
0
0
1
Verksamhetsservice 0 0 0 1 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
6
Sportcentrum
1 1 0 0 1 0 0
0
1
1
0
0
0
1
6
Gata & Anläggning
0 0 0 0 0 0 0
0
0
3
1
1
0
1
3
Stab
1 1 0 0 0 0 0
0
1
0
0
0
0
0
54
Totalt
11 4 4 7 2 0 0
5
5
7
4
3
0
2
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Utmaningar och analys av
framtida behov
Det finns mycket som vi som arbetsgivare själva kan göra för att påverka rekryteringsbehovet
och möjligheterna att rekrytera rätt personer. Några sådana åtgärder kan exempelvis vara att
använda kompetens på rätt sätt, locka nya grupper till jobben, utveckla arbetsmiljö och
arbetsorganisation, nyttja tekniken bättre samt skapa bättre löne- och karriärmöjligheter. Hur
bra vi som arbetsgivare är på att använda dessa strategier påverkar hur många medarbetare
som behöver rekryteras och vilken kompetens dessa behöver.
Service- och teknikförvaltningen har relativt stora pensionsavgångar under de kommande åren.
Mångårig kompetens och erfarenhet riskerar att förloras om inte skiftet hanteras på ett bra sätt.
Det är därför mycket viktigt att, i god tid, arbeta strukturerat med kompetensöverföring och
rekrytering.
Att fortsätta stimulera den interna rörligheten är en viktig del i arbetet med att tackla
utmaningarna inom kompetensförsörjning, men det är även nödvändigt att ytterligare stärka
arbetsgivarvarumärket. Förvaltningen har arbetsplatser som anses vara traditionellt
mansdominerad eller kvinnodominerad, där ett kön är underrepresenterat. Mot bakgrund av
det blir det viktigt att i alla rekryteringar sträva mot en process som understödjer mångfald och
signalerar att alla är välkomna att söka oavsett kön och/eller bakgrund.
En attraktiv arbetsgivare med ett starkt arbetsgivarvarumärke ger sina medarbetare tydliga
roller och möjlighet att påverka sitt arbete. Stöd, bekräftelse och respons från närmaste chefer
samt ett arbete som är roligt och engagerande är även det nyckelfaktorer. Förvaltningens
styrmodell samt prestationsbaserade lönesättningsmodell understödjer riktningen mot en
attraktiv arbetsgivare. Ett ytterligare sätt att uppnå detta är service- och teknikförvaltningens
strävan att bli en idédriven organisation. Service- och teknikförvaltningen behöver därför under
kommande år fortsätta att satsa på dessa modeller.
"Heltid som norm" som infördes fullt ut juni 2018, bedöms öka möjligheterna att rekrytera rätt
kompetens och att behålla kompetenta medarbetare. Heltid som norm syftar till att göra
Katrineholms kommun till en attraktivare arbetsplats och skapa en trygg anställning för samtliga
medarbetare. Satsningen på heltid påverkar både hälsa och engagemang i positiv riktning.
Inom Service – och teknikförvaltningen är det totalt 44 personer som av avslutat sin anställning
under åren 2019-2021, varav 24 har gått i pension. Det ger en personalomsättning på ca 6 %,
varav pensionsavgångar står för drygt hälften.
De rekryteringsutmaningar som förvaltningen kan se rör sig snarare om enskilda tjänster än
hela eller större delar av yrkesgrupper. Förvaltningen arbetar aktivt med att hantera och
rekrytera de kompetenser som behövs. Som ett exempel har kockassistenter som tidigare
identifierats som bristyrke hanterats och rekryterats genom MIKA-projektet och
vuxenutbildningen.
Kockar var innan pandemin ett bristyrke, även om det inte märkts särskilt mycket vid rekrytering
till de kommunala köken. Hur det kommer se ut efter pandemin återstår att se, men är en fråga
som är viktig att bevaka framöver. Kommunens behov av kockar ökar också i takt med att nya
tillagningskök öppnas vilket kan leda till ett behov av kompetensväxling.
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Aktiviteter utifrån
identifierade behov
Arbete med att göra det personalpolitiska programmet och dess innehåll känt på samtliga
arbetsplatser och bland samtliga medarbetare kommer fortsatt att vara ett viktigt arbete under
det närmsta året. Arbetsplatsträffarna kommer att nyttjas och ett gemensamt material kommer
att användas som utgångspunkt för information och diskussion.
Service- och teknikförvaltningen kommer att arbeta vidare med kompetensförsörjningen med
utgångspunkt i denna plan, för att genomföra aktiviteter som stärker medarbetarna och
förvaltningen att möta de utmaningar som vi ser. I den mån aktiviteter och åtgärder kräver
politiska beslut kommer dessa att lyftas till service- och tekniknämnden.
Den pandemi som vi levt med under cirka två års tid har gjort att kompetenshöjande insatser till
viss del fått stå tillbaka under en tid. Insatser som inte varit möjliga eller lämpliga att genomföra
digitalt behöver nu återupptas. Även fokus på våra medarbetares hälsa behöver vara stort, då
pandemin inneburit svårigheter för såväl medarbetare som många av de som vi möter i våra
arbeten. Kommunens satsning på hälsoår ger ett gott stöd i detta arbete, där förvaltningen är
delaktig i såväl styr- som arbetsgrupp och också har fått fler medarbetare som agerar
hälsoinspiratörer i våra verksamheter.
Inom ramen för MIKA YB tas en handledarutbildning fram under våren 2022, som kommer att
testas och utvärderas under året. Syftet är att stärka det viktiga handledarskapet och
handledarrollen för att säkerställa ett ännu bättre mottagande av alla former av praktikanter,
ferieungdomar, vikarier etc. på förvaltningen.
Under pandemin har ett behov av flexibilitet i organisationen och bland medarbetare varit
ovanligt stor och flexibiliteten har också varit en framgångsnyckel för förvaltningen. Att
bibehålla en flexibel organisation även under mer normala förhållanden kan vara en
framgångsfaktor för att möta de utmaningar som väntar.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har identifierat nio strategier för att möta
kompetensutmaningen. Dessa kan sammanfattas i tre områden och stämmer väl överens med
det som Service- och teknikförvaltningen ser som viktigast att fortsätta arbeta med för att
säkerställa kompetensförsörjningen. De tre områdena är Attraktiv arbetsgivare, Nya lösningar och
Hållbart arbetsliv.

Bild från Möt kompetensutmaningen, rekryteringsrapport 2020, SKR
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I många av ovan nämnda frågor behöver vi arbeta tillsammans inom den kommunala
organisationen, då grunden för arbetet är och bör vara lika för alla medarbetare inom
organisationen. Att vara en aktiv part i det kommungemensamma arbetet är därför fortsatt
viktigt framöver. Inom personalavdelningen pågår nu också ett stort arbete kopplat till
kompetensförsörjningen, vilket stärker kommunens arbete med att vara en attraktiv
arbetsgivare.
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Datum

Vår beteckning

2022-04-08

Mottagare:

STN/2022:30 - 1.2.6 Initiativ från
förtroendevalda, nämnd,
revisorer, bolag,
fullmäktigeberedning

Service- och tekniknämnden

Ordförandeförslag - Motion om behov av
pendlarparkering
Ordförandens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
och föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Anneli Hedberg (S)
Service- och tekniknämndens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Fredsgatan 38
Telefax:
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Stab

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2022-04-05

STN/2022:30

Mottagare:

Service- och tekniknämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Johnny Ljung

Handläggare e-post

0150–57000

Johnny.Ljung@katrineholm.se

Yttrande över motion om behov av pendlarparkering
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har lämnat in en motion om behov av pendlarparkering. Motionen utmynnar i
följande yrkande:
”Att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda placering av
pendlarparkeringar i Katrineholm och övriga tätorter.”
Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan uppdraget att utreda pendlarparkering i tätorten
Katrineholm och kransorterna i styrdokumentet ”Parkeringsstrategi för Katrineholms
kommun.” Utredningen var påbörjad när Centerpartiets motion skickades in. Katrineholms
kommun kommer att anordna pendlarparkering i tätort och kransorter under år 2022.

Ärendets handlingar


Motion från centerpartiet om behov av pendlarparkeringar, 2021-10-25

Ärendebeskrivning
Med pendlarparkering menas parkeringsplatser som är till för byte mellan olika trafikslag
och som främst är avsedda att användas i samband med resor till arbete eller studier. De
parkeringsplatser som ska underlätta byte till kollektivtrafik benämns oftast som
pendlarparkering, och för byte till bil benämns som uppsamlingsparkering (företeelserna
kan även ske på samma parkeringsplats). Parkeringarna kan vara placerade i utkanten av
centralorten, i kransorter, men också centralt i anslutning till kollektivtrafik. Parkeringen
syftar till att underlätta för att bil endast ska användas då det ”är nödvändigt” och på det
sättet bidra till ett hållbart resande (SKL 2016:36). Om det är ett stort utbud av platser, eller
om ingen reglering sker, ökar risken för att parkeringen används för andra ändamål än de
avsedda. Det kan därför vara betydelsefullt att genom reglering i tid eller kostnad påverka
användarna så att parkeringen används så effektivt som möjligt.

Johnny Ljung
Infrastrukturchef
Beslutet skickas till:
KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress:

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Behov av pendlarparkering
Coronaåren har förändrat vårt arbetsliv. Fler har arbetat på distans för att minska
smittrisken. När samhället går mot mer normala förhållanden kommer arbetsresandet
att förändras. Arbetsresorna kommer att öka.
Stigande drivmedelspriser och människors medvetenhet om transporternas påverkan
på klimatet leder till nya lösningar för det dagliga, nödvändiga resandet. Kommunen
har satt mål att resandet med kollektivtrafik ska öka. Då behöver förutsättningarna
förbättras, anser Centerpartiet.
För en tid sedan uppmärksammade kyrkogårdsförvaltningen att en del av
parkeringsplatserna vid Skogskyrkogården användes för regelbunden parkering i
stället för som tanken, vid tillfälliga besök. Denna parkering ligger i nära anslutning till
busshållplats och invid Nyköpingsvägen. Det har alltså varit en bra lösning för den som
kan samåka till jobbet eller vill ta bussen, utan att behöva ställa sitt fordon i centrum.
I många andra kommuner finns pendlarparkeringar vid lämpliga bytpunkter.
Motsvarande saknas i Katrineholm och övriga tätorter.
Centerpartiet yrkar:
Att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda placering av
pendlarparkeringar i Katrineholm och övriga tätorter.
Katrineholm 25 oktober 2021
Inger Fredriksson (C)

Ann-Charlotte Olsson (C)

Victoria Barrsäter (C)

Anders Gölevik (C)

Claudia Grathwohl (C)
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Mottagare:

Service- och tekniknämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Ulrica Rytterström

Handläggare e-post

0150-57082

Ulrica.Rytterstrom@katrineholm.se

Uppföljning av program för privata utförare
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta uppföljning av program för privata utförare.

Ärendets handlingar


Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun reviderade i juni 2021 styrdokumentet
Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun. Enligt programmet ska
varje nämnd årligen överlämna en sammanfattning av sin uppföljning av privata utförare till
kommunledningsförvaltningen. Redogörelsen ska överlämnas senast den 1 april och
fokusera på eventuella avvikelser, inklusive vidtagna och planerade åtgärder.
Service- och tekniknämndens verksamheter bedrivs till största del i förvaltningsform med
egen personal men har också samarbeten med ett antal privata utförare. Under 2021 har
privata utförare anlitats främst när det gäller lokalvård, drift av el- och gatubelysning samt
vinterväghållning. Urvalet av vilka leverantörer/verksamheter som följs upp i programmet,
har gjorts utifrån omfattning och om de utgör en kontinuerlig verksamhet men även utifrån
om verksamheten är av allmänt intresse. Leverantörer knutna till enskilda projekt har inte
tagits med i uppföljningen, exempelvis utförande av beläggningsarbete eller avrop
avseende tekniska konsulter, de följs upp inom respektive projekt.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta
ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet
är bland annat att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt att öka
allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.
Efter remiss till samtliga nämnder fastställde kommunfullmäktige i juni 2021 en revidering
av styrdokumentet Program för privata utförare i Katrineholms kommun (KF 2021-01-14, §
94). Enligt den nya lydelsen ska varje nämnd årligen överlämna en sammanfattning av sin
uppföljning av privata utförare inom det egna verksamhetsområdet till
kommunledningsförvaltningen. Av redogörelsen ska omfattningen av användandet av
privata utförare inom nämndens verksamhetsområde beskrivas. Vidare ska en
sammanfattning av uppföljningen under året lämnas med fokus på eventuella avvikelser,
inklusive vidtagna och planerade åtgärder. Redogörelsen för det gångna året ska
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överlämnas till kommunledningsförvaltningen senast den 1 april. Tiden för inlämning av
Program för Privata Utförare är 2022 förlängd till den 1 maj.

Privata utförare inom service- och teknikförvaltningens
ansvarsområde

Service- och tekniknämndens ansvarsområde är brett och spänner över många olika
ämnes- och yrkesområden samtidigt som omvärlden förändras och teknikutveckling
och digitalisering driver på förändringstakten. Förvaltningen behöver vara lyhörda i detta
och anpassa sin service och sina tjänster till de behov och förväntningar som finns hos
mottagarna: medborgare, brukare, elever med flera. Förvaltningen har också ett uppdrag
att bedriva sin verksamhet så kostnadseffektivt som möjligt utan att uppdragens
kvalitet påverkas. Inom två av de tre områden där privata utförare anlitas bedrivs även
delar av verksamheten i egen regi.
Detta gäller lokalvård och vinterväghållning. Inom lokalvård står de externa
entreprenörerna för 67 procent av den totala kostnadsvolymen. När det gäller
vinterväghållning står externa entreprenörer för 26 procent av den totala volymen.

Uppföljning och avvikelser under 2021
Drift av el-och gatubelysning:
Nuvarande avtal med Vattenfall påbörjades 2021-06 och löper till och med 2023-06.
Därefter finns option på ytterligare två år. Inom området sker ett systematiskt
uppföljningsarbete. Tät kontakt hålls med projektledare hos entreprenören och utöver
detta görs fältbesök minst fyra gånger per vecka. En lägesgenomgång av samtliga pågående
arbeten görs vid de driftmöten som hålls månadsvis. Den feedback som kommer in från
både medborgare och anställda i kommunen blir också ett underlag i uppföljningen av
gatubelysningen. Då entreprenören varit ny i sitt uppdrag har det funnits en del
inkörningsproblematik. I avtalet finns klausuler för att kunna utdöma vite, vilket skett i
början av år 2022.
Lokalvård:
Lokalvården följs upp löpande av förvaltningens städcontroller. Nuvarande avtalsperiod,
den fjärde i ordningen, påbörjades 2020-10 och löper till och med 2022-10 med option på
ytterligare 2 år och därefter 1+1+1 år. Inför varje ny upphandling har föregående
avtalsperiod utvärderats och nya uppföljningspunkter och redskap för utvärdering har
därefter tagits fram. Utöver kvalitét och pris kontrolleras bland annat även förbrukning,
utbildningsnivå, registerutdrag samt sjuktal. Båda entreprenörerna har trots pågående
pandemi under 2021 levererat enligt avtal. Ett fåtal avvikelser har rapporterats och
åtgärdats under året, men inget har gått vidare till vite. Driftmöten har genomförts
månadsvis, större avstämningsmöten sker halvårsvis.
Vinterväghållning:
Styrdokument Vinter-PM anger var snöröjning ska utföras samt vid vilka nivåer detta ska
ske. Det aktuella avtalet för vinterväghållning är upphandlat på fyra år med option på två år.
I avtalet ingår sex entreprenörer med sammanlagt 21 maskiner. Kvalitetsbedömning av
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utförda insatser görs dels av den personal som har beredskap men även av de personer
som arbetar med vinterväghållning. Målsättningen är att åtgärda relevanta synpunkter
skyndsamt. Då snöröjning sker i trafikmiljöer genomgår samtlig personalutbildning för att
minskarisken för olycksfall och skador.

Rickard Bardun
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Program för
uppföljning av privata
utförare i
Katrineholms
kommun

katrineholm.se

Styrdokument

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-21, § 174
Senast ändrad av kommunfullmäktige
Förläng giltighetstid beslutat av kommunfullmäktige 2019-12-18, § 212
Förläng giltighetstid beslutat av kommunstyrelsen 2020-12-18 § 124
Revidering av kommunfullmäktige 2021-06-14, § 94

Giltighet
Gäller från och med 2021-06-14
Gäller till och med 2023-12-31

Förvaltarskap 1
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde
Kategori
• Övergripande anvisningsdokument
Uppföljning
Hur: Kontroll av dokumentets aktualitet ska göras efter det att kommunstyrelsens uppföljning
genomförts
När: Årligen

Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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Program för uppföljning av
privata utförare i
Katrineholms kommun
1 Bakgrund
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för
verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av
privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.
Kommunen ska följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till en privat utförare.
Genom avtalet ska kommunen tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.
Allmänheten har rätt till information om olika utförare när kommunal verksamhet är
konkurrensutsatt och valbar för den enskilde.

2 Regelverk
Enligt kommunallagen ska kommunen:
•
•
•
•

kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare
genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn
se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de lämnar till privata
utförare
tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja mellan olika
utförare.

3 Privat utförare
En privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller en enskild individ
som har hand om ansvaret av en kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 12 § KL.
Det kan handla om olika företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor etc.
Varken ett hel- eller delägt kommunalt bolag eller en sådan stiftelse eller förening som avses i 3
kap. 11 § KL är att betrakta som privata utförare. Programmet omfattar inte förskolor och skolor
då sådan verksamhet inte upphandlas utan regleras genom tillståndsgivning.
•
•
•

Privata aktörer kan bli utförare av en kommunal angelägenhet genom att
vinna en offentlig upphandling enligt Lag (2016:1145) om offentligupphandling (LOU)
kvalificera sig för att ingå i ett valfrihetssystem enligt Lag (2008:962) omvalfrihetssystem
(LOV) eller
sälja enstaka tjänster till kommunen.

4 Programmets omfattning
Programmet gäller all den verksamhet som upphandlats och omfattar framför allt
verksamheter som tydligt riktar sig till kommunens medlemmar.
Det kan handla om såväl hela verksamheter (till exempel särskilda boenden för äldre), som
delar av en verksamhet med stor betydelse för medlemmen (till exempel måltidsverksamhet
och städning i skolan).
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Uppföljnings- och informationsskyldigheten omfattar inte den del av verksamheten som lyder
under statlig tillsyn.
Om den kommunala verksamheten agerar i konkurrens med privata utförare och verksamheten
tydligt riktar sig till och rör medborgarna så bör likvärdiga villkor gälla för uppdraget.

5 Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar
Varje nämnd ska utarbeta anvisningar för när och på vilket sätt avtal och verksamhet
ska följas upp.
Nämnderna ska i samband med upphandlingar reglera på vilket sätt avtal med privata utförare
och uppdrag för kommunal regi ska följas upp. I detta ingår att beakta
jämställdhetsperspektivet.
Kommunstyrelsen ska årligen följa hur nämndernas uppföljningar utfaller. En sammanställning
av varje nämnds uppföljning (inklusive kommunstyrelsens) ska vara
kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 1 april varje år och ska innehålla antal och
omfattning av privata utförare samt en sammanfattning av uppföljningen under året. Fokus bör
läggas på eventuella avvikelser inklusive vidtagna/planerade åtgärder.
I kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår att följa kommunens verksamheter, vilket kan leda till
att vissa områden granskas särskilt på kommunstyrelsens initiativ. Dessa granskningar av
verksamheter innebär inte någon inskränkning av nämndernas ansvar för uppföljning enlig
detta program. Kommunstyrelsen får utfärda riktlinjer för uppföljningarna.

6 Avtalsuppföljning
Varje nämnd definierar själva den omfattning av uppföljning och kontroll av verksamhet som
lämnats över till privata utförare som nämnden bedömer vara tillräcklig.
Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna kvalitetsmässigt
bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga, relevanta och tillräckliga. Det
ska tydligt framgå:
•
•

hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras
hur brister i verksamheten ska hanteras

Den kommunala huvudmannens möjligheter att besluta om sanktioner eller häva ett avtal ska
vara tydligt reglerat i avtal.
I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av
verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter och rapporterar in andra uppgifter som är
nödvändiga för uppföljningen.

7 Information
Varje nämnd ska i avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn
i den verksamhet som lämnats över till en privat utförare. Utförarens skyldigheter att lämna
uppgifter bör begränsas till att omfatta sådant som kan lämnas utan omfattande merarbete,
inte strider mot lag eller annan författning eller inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag.
När enskilda kan välja mellan olika utförare av kommunala tjänster ansvarar nämnden för att
information lämnas om samtliga utförare. Informationen ska finnas tillgänglig på kommunens
webbplats och på andra sätt som bedöms lämpliga utifrån målgruppen.

_______________________
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Mottagare:

Service- och tekniknämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Karin Engvall

Handläggare e-post

0150-570 00

Karin.Engvall@katrineholm.se

Yttrande gällande revisionsgranskning underhåll av gator
och vägar
Förvaltningens förslag till beslut
1. Service- och tekniknämnden antar service- och teknikförvaltningens yttrande som sitt
eget och översänder det till kommunrevisionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendets handlingar


Underhåll av gator och vägar – Revisionsrapport



Granskning av underhåll gator och vägar – Missiv



Rapport Vägskadeskadeinventering Katrineholms kommun 170314

Ärendebeskrivning
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 att
bedöma om service- och tekniknämnden har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av
kommunens gator och vägar.
Medarbetare från service- och teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen
deltog under våren 2021 i intervjuer med PwC och under hösten 2021 besvarades en del
kompletterande frågeställningar.
PwC har därefter lämnat en revisionsrapport till de förtroendevalda revisorerna i
Katrineholms kommun som gjort en revisionell bedömning och lämnat fem
rekommendationer till service- och tekniknämnden.
Nedan följer service- och teknikförvaltningens kommentarer utifrån revisorernas fem
rekommendationer.
Drift- och underhållsstrategi
2016 genomfördes en väginventering och underhållsutredning av kommunens gator, gångoch cykelvägar (se bilaga). Vägskadeinventeringen redovisades till service- och
tekniknämnden i juni 2017.
I den genomförda inventeringen redovisades aktuell underhållsskuld och det lämnades
också rekommendationer och förslag till en långsiktig strategi för att återhämta
underhållsskulden med en jämt fördelad årlig budget.
KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress:

Service- och teknikförvaltningen
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www.katrineholm.se
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Service- och teknikförvaltningen har tillämpat den föreslagna strategin med ett 10årsprespektiv i det årliga planerings- och budgetarbetet sedan 2016/2017. Underlag för
beslut har årligen lämnats i ordinarie budgetprocess, från förvaltningen till nämndens
underlag för övergripande plan med budget och därefter fastställts i service- och
tekniknämndens plan med budget. Summan i budget avseende beläggningsarbeten har
också räknats upp under åren för att kompensera för kostnads- och indexökningar.
I rapporten med vägskadeinventeringen som förvaltningen mottog i mars 2017 lämnades
också en rekommendation om att göra en avstämning på tillståndsläget efter fem år. En
sådan avstämning i form av en ny vägskadeinventering beställdes under 2021 och den
kommer att genomföras under sommaren 2022. Därefter kommer en femtedel av
kommunens vägnät att inventeras årligen för att få en mer jämn och kontinuerlig
avstämning av tillståndsläge och underhållsskuld.
Förvaltningen anser att det finns en strategi för långsiktighet och systematik för att säkra en
stadig och driftekonomisk hållbar drift- och underhållsplanering för kommunens gator och
vägar. Möjlighet finns att formulera detta i styrdokument, exempelvis som en
målformulering i nästkommande kommunplan.
Nyckeltal
Kolada är en öppen och kostnadsfri databas med statistik som möjliggör uppföljning och
analys av olika verksamheter i kommuner och regioner. I Kolada finns ett särskilt avsnitt
med gatustatistik. Förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningens
verksamhetscontroller deltagit i en utbildning avseende gatustatistik i Kolada. Från och med
april 2022 kommer gatustatistik där det är möjligt att rapporteras in databasen Kolada.
Detta möjliggör jämförelser med andra kommuner. Statistiken kan också användas som
nyckeltal i kommande kommunplan och blir då även en del i service- och tekniknämndens
ordinarie uppföljning.
Budget
Ekonomisk budgetering och uppföljning avseende underhåll av gator och vägar sker dels
inom service- och tekniknämndens investeringsbudget (ny- och reinvesteringar) och dels
inom service- och tekniknämndens driftbudget (felavhjälpning, driftåtgärder). Aktuellt
resultat, avvikelser samt prognos för året informeras service- och tekniknämnden om vid
dess sammanträden löpande under året. I samband med tertial-, delårs- samt
årsredovisning lämnas en mer utförlig redovisning enligt kommunens uppföljningsmodell.
Strategiska underhållsplaner
Service- och teknikförvaltningen har haft underlag och rekommendationer i tidigare
genomförd vägskadeinventering som långsiktig (10 år) strategi för underhållsplanering. I
och med den kommande avstämningen med ny vägskadeinventering som sker under
sommaren 2022 och därefter årlig delavstämning så kommer goda möjligheter finnas för
ett fortsatt långsiktigt strategiskt arbete.
Förvaltningen står också i ett pågående digitaliseringsarbete där ett verksamhetssystem
som möjliggör digital drift- och underhållsplanering är i färd att implementeras. Den
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kommande vägskadeinventeringen som ska genomföras under sommaren kommer att
föras in i det nya systemet och skapa ytterligare möjligheter för mer noggrann systematisk
planering och uppföljning.
Redovisning av underhållsskuld
Lämpliga tillfällen att redovisa aktuell underhållsskuld avseende kommunens gator, vägar,
gång- och cykelvägar till service- och tekniknämnden är i samband med årliga uppdaterade
vägskadeinventeringar och/eller i samband med nämndens underlag för övergripande plan
med budget.

Rickard Bardun
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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.

Bedömning

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

ett

2. Utgår kommunen från tillförlitliga underlag om
anläggningarnas status och upprustningsbehov när

Delvis

@

Delvis

@

underhållskostnaderna uppskattas?
3. Är nuvarande underhålltillräckligt iförhållande till det
egentliga behovet?

EIT

4. Finns det en tillfredsställande uppföljning av

Delvis

underhållskostnader och fattar servicenämnden vid
behov beslut om åtgärder?

@

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

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 ntern kontroll.
i

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.

a

}
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Tillse att adekvat ekonomisk budgetering och uppföljning av underhåll gator/vägar. Budget
för reinvesteringar rörande underhåll och underhåll som resultatförs bör framgå av serviceoch tekniknämndens plan med budget. Detsamma gäller för uppföljning vid nämndens

2

tertialrapporter och verksamhetsberäftelse. Budget och uppföljning för underhåll av
gator/vägar kan även med fördel kompletteras med en uppdelning i planerat respektive
felavhjälpande underhåll.

I
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a

Tillse att långsiktiga strategiska underhållsplaner tas fram för aft säkerställa en
tillfredsställande underhållstaK och en bättre framförhållning över en längre tidsperiod.

o

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

3

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 serviceoch tjänsteleverantör. I uppdraget ingår bland annat ansvar för anläggning och skötsel av gångoch 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.

2.
3.

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

}
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Kommunallagen 6 kap 6 $
God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen (11 kap)
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
o
o
o
r

Förvaltningschef, service- och tekniKörvaltningen & kulturförvaltningen
Förvaltn ingschef, samhällsbyg

g

nadsförvaltn

in

gen

Avdelningschef, service- och tekniKörvaltningen
Enhetschef för Gata & Anläggning
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.

3
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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".

Direl'l underhållsbehov
Stbrre insats och
ho stn

ad

Efierssti un'derhåU
RekonsiruHion =
Ir,ö9 kostnsd

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
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

i

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
följande styrdokument:

o
e
o

i

Kommunplanen 2019 - 2022 (antagen av fullmäktige i januari 2019 $2).
Övergripande plan med budget 2021 (antagen av fullmäktige i november 2020 5113).
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:
o

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

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

"Verksam hetsplaneri n g

a

"Utförda arbeten och planering2017 -2021"

G

A 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.

}
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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.
utredningen konstaterades bl.a. att:

I

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

}
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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
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.

i

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
o
o
o

Beläggningsunderhåll av
Driftkostnad, kommunala
Driftkostnad, kommunala
Driftkostnad, kommunala

kommunala bilvägar, andel kvm (%)
bilvägar (krlmeter).
cykelvägar (kr/meter).
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.

}

pt{rc

12

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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Revisionell bedomning
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.

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

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

3. Är nuvarande underhåll tillräckligt i
forhållande till verksamhetens egen
bedömning av det egentliga behovet?

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

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

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

@

@

E/T
Revisionsfrågan bedöms ej

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

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 serviceoch 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.
a

Tillse att långsiktiga strategiska underhållsplaner tas fram för att säkerställa en
tillfredsställande underhållstakt och en bättre framförhållning över en längre tidsperiod

a

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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?r Katrineholrn
Revisorerna

2022-07-25

Service- och teknikniimnden

Granskning av underhåll gator och vägar
PwC har på uppdrag av de fiirtroendevalda revisorerna i Katineholms kommun genomftirt en
granskning av kommunens underhåll av gator och vägar. Syftet med granskningen åir att bedöma om service- och tekniknämnden har siikerställt ett åindamålsenligt underhåll av kommunens gator och vägar.

Efter genomford granskning Zir den sammanfattande revisionella bedömningen aff service- och
teknikniimnden inte helt har säkerställt ett ?indamålsenligt underhåll av kommunens gator och
vägar. Den samlade revisionella bedömningen baseras på de bedömningar som gjorts ftir
granskningens revisionsfrågor och utgår ifran en tregradig skala: i allt väsentligt, inte helt och
ej såikerstälIt.

Revisionsfrågor

Bedömning

1. Säkerställer nämnden att underhållsarbetet styrs på ett eflektivt och till-

Delvis

rackligt satt?

Nåimnden har formulerade mål men
saknar en underhållsstrategi och

stödjande dokument.
2. Utgåx kommunen fran tillfrirlitliga
underlag om anläggningarnas status
och upprustningsbehov när underhållskostnaderna uppskattas?

Är nuvarande underhåll tillräckligt i
forhållande till det egentliga behovet?
3.

Delvis
Nämnden har en övergripande
helhetsbild över anläggningarnas
status men en strategi for att
minska underhållsskulden saknas.

Ej bedömd
Underlag ftjr att bedöma revisionsfrågan saknas.

4. Finns det en tillfredsställande uppfilljning av underhållskostnader och
fattar servicen?imnden vid behov beslut
om åtg?irder?

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

Utifran granskningens iakttagelser och bedömningar lZimnar vi här foljande rekommendationer

till nämnden:

o

Ta fram en drift- och underhållsstrategi som syftar

till

att fortydliga behovet av

långsiktighet och systematik ftjr att säkra en stadig och driftekonomisk hållbar

drift och underhållsplanering ftir kommunens gator och vägar. Säkerställ även i
mån av behov att det finns komplefferande styrdokument avseende underhålls-

1

planer prioritering, beslut och uppftiljning ftir att ge forutsättningar for tillräck-

lig intern kontroll.

o

Siikerställ att nyckeltal med tydliga riktviirden avseende underhåll av gaftfa hur effektiviteten och produktiviteten i genomftirt underhållsarbetet utvecklas över tid.
Nyckeltalen bOr tillåtajiimfiirelser med andra kommuner. Uppftljning av
nyckeltalen bör ske regelbundet och kan med fiirdel redovisas vid service- och
teknikn?imndens ordinarie uppft ljningstillfiillen.
tor/vägar identifieras. Detta ftir att på ett bäthe sätt styra och

o

Tillse att adekvat ekonomisk budgetering och uppfiiljning av underhåll gator/vägar. Budget ftir reinvesteringar rörande underhåll och underhåll som resultatftirs bör framgå av service- och tekniknåimndens plan med budget. Detsamma gäller ftir uppftiljning vid n?imndens tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Budget och uppftiljning fi)r underhäll av gator/vägar kan även med
fijrdel kompletteras med en uppdelning i planerat respektive felavhjälpande
underhåll.

a

Tillse att langsiktiga stoategiska underhållsplaner tas fram fijr att s?ikerställa en
tillfredsställande underhållstakt och en bättre framfilrhållning över en längre
tidsperiod.

o

Regelbunden redovisning av hur underhållsskulden
över tid bör ske

Vi emotser service-

till

fijr

gator/vägar utvecklas

service- och teknikn?imnden.

och tekniknämndens yttrande på detta missiv och bilagd rapport senast

den22 april2022.
För revisorerna i Katrineholms kommun
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Sammanfattning
På uppdrag av Katrineholms kommun har WSP under 2016 utfört en skadeinventering
och underhållsutredning av 181 km gator och 24 km GC-vägar i Katrineholms
kommun.
Delar av gatunätet i Katrineholms kommun har en bristande standard och ca 22 % av
vägnätet och 15 % av GC-nätet har ett dålig eller mycket dåligt tillstånd vid slutet av
2016. Underhållsskulden är beräknad till 12,9 Mkr för de bilvägar och GC-vägar som
inventerats i Katrineholms kommun. Det är dock inte realistiskt att åtgärda denna skuld
omedelbart utan det som behövs är en väl avvägd strategi under en längre tidsperiod så
att skulden kan åtgärdas med en någorlunda jämnt fördelad budget. Dylik strategi bör
vara långsiktig och även om en underhållsskuld påvisas, bör inte strategin vara att göra
en akut insats, utan strategin bör vara att återhämta underhållsskulden på sikt med en
jämt fördelad årlig budget. Samtidigt bör ett åldersindex, baserat på återstående
livslängd gå mot 50 då åldersfördelningen är jämnt fördelad. Med ett perspektiv på 10
år har analysen visat på en rekommendation av en årlig budget för
beläggningsunderhåll på 6 Mkr.
Rekommendationen baseras på:




Underhållsskulden ska inte öka. Hela underhållsskulden hämtas inte in under
10-årsperioden
Åldersindex ska inte minska med målet att på sikt nå ett åldersindex på 50.
Kostnaden under perioden 2017-2026 ska vara jämn

Rekommendationen innebär att underhållsskulden inte kan inhämtas under 10-års
perioden med en jämn kostnadsfördelning. Indexvärdet är i dagsläget under 50 men
sjunker inte Detta är i hög grad beroende på den aktuella åldersfördelningen idag. Det
rekommenderas dock en avstämning av tillståndsläget om 5 år.
En långsiktigt optimal budget är skattat till 5,1 Mkr, men det bör påpekas att det tar
betydligt mer än 10 år att nå denna.
En stor del av underhållsskulden beror på dålig standard på lokalgator där den dåliga
standarden beror på att beläggningarna är gamla. Det är viktigt att dessa beläggningar
successivt förnyas men det rekommenderas att åtgärda brister på större vägar först
eftersom dessa vanligtvis har större trafikmängder och högre hastigheter.
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1. Utförda arbeten
På uppdrag av Katrineholms kommun har WSP under 2016 utfört en skadeinventering
och underhållsutredning av 181 km gator och 24 km GC-vägar i Katrineholms
kommun.

Figur 1 Underlag för Vägskadeinventering, Katrineholms kommun, bilväg resp. GC-väg

2. Genomförande
Genomförande följer i grunden följande bilder.
Först har en körplanering baserat på data från NVDB eller motsvarande gjorts. Detta är
grunden för vår datainsamling som resulterar i en bild/analysdatabas. Eftersom GCvägar i Katrineholm inte finns med i NVDB har dessa digitaliserats i samarbete med
kommunen.
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Figur 2 Inledande fas vid beläggningsinventering

Därefter vidtar inventering, analys och utredningsarbete:

Figur 3 Analysfas vid beläggningsinventering och underhållsutredning

3. Datainsamling
För inventering användes WSP’s utrustning för mobil bilskanning där 360˚ panorama
bilder har samlats in var 10:e m. Inför 2016 uppgraderades utrustningen från en till
två 360 ˚ -kameror i syfte att få bättre panoramabilder.
Positionering sker med ett system där satellitmätning i kombination med
tröghetssystem ger en noggrann position och längdmätning. Tröghetssystemet ger
positionsdata även i de områden där satellitmätning inte är möjlig. Positionering av
insamlade data sker i koordinatsystemet SWEREF99 1630 och RH2000. Inventering
har skett med en hastighet av 10-20 km/h.
Inventering sker löpande längs mätobjekt där mätobjektet har ett löpnummer
(GATA00001 osv). Inventering utfördes i juni-juli 2016.
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Figur 4 WSP's utrustning för mobil datainsamling

Följande bild illustrerar vad som samlas in. I Katrineholms har 360˚ panoramabilder
samlats in och laserskanning utförts. Observera att laserskanning inte ingår i uppdraget,
men laserskanningen är igång även vid bildinsamling.
Den översta bilden visar den bild som används i viewern och de tre undre hur det ser
ut i viewern i olika vinklar av 360˚.

Figur 5 Exempel på insamlat material

I samband med upprättande av körplanering, baserat på uppgifter från Katrineholms
kommun identifierades ca 205 km.

Följande tabell visar mätta längder.
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Tabell 1 inventerade längder, Katrineholms kommun

Asfalt

GC-väg
Total

Bilväg Total

Bilväg

GC-väg

Grus Ratad Sten

Asfalt

Total
Grus Ratad

Bie

3207

461

159

3827

3827

Björkvik

2054

120

179

2353

2353

Forssjö

3466

248

3714

Granhammar
Katrineholm

68

1013

128097 1384 10340

230

715

846 140667

221

4907

164

507

5578

541

Strångsjö

2676

122

267

3065

13977 1277

858

16112

453

4898

162446 4856 13079

846 181227

Åsköping
Grand Total

3832

613

60

756

4470
1013

16914 3013

Sköldinge
Valla

475

322

586 20513 161180
40

903

6481

440

40

480

3545

753

252

1005

17117
4898

18869 3810

978 23657 204884

Kolumnen ”Ratad” avser punkter där 360˚ panoramabilder inte är representativa eller
att det finns dubbletter:
Avser ofta punkter i början av en mätning där bilden inte representerar vägen/gatan,
exempelvis då bilden visar skog. I vissa fall markeras ”Ratad” även för punkter i
korsningar, rondeller mm så att ingen dubbelräkning sker. Dessa bilder används inte i
analys annat än att bildpunkten indikerar en start av mätning.
Att observera är att ”Ratad” inte anger en felaktig mätning.

4. Inventering
I uppdraget ingick inventering av beläggningsskador. Vid inventering har det
insamlade bildmaterialet använts. Detta görs löpande var 10:e meter. Eftersom varje
bild är koordinatsatt säkerställs positioneringen av bedömningen.
Vid inventering har samtliga bilder gåtts igenom.

4.1.

Inventering av beläggningsskador

Det insamlade bildmaterialet används för att från bild bedöma allvarlighetsgraden för
resp. skadetyp.
Inventering av skador baseras på handboken Bära eller Brista (version 2003) vilket
innebär att inventering av omfattning och grad av skada av följande skadeparametrar
görs:




Deformationer (ex. spårbildning, ojämnheter, kantdeformation)
Ytskador (ex. separationer, blödande beläggning, åldrad beläggningsyta,
skador vid lagningar)
Sprickor (ex. längsgående sprickor, tvärgående sprickor, tjälsprickor,
kantsprickor, fogsprickor)
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Förekomst och allvarlighetsgrad för resp. skadetyp anges som:
0.
1.
2.
3.

Inga skador
Mindre skador
Medel skador
Allvarliga skador

Vid inventeringen anges slitlagret som:
0. Asfaltbeläggning
1. Grus
2. Sten
Bilder som anges med siffran 9 (ratad) är bilder som antingen är i början av en sträcka
och inte visar en gatubild eller dubbletter i korsningar

Figur 6 Exempel på inventering från bild

5. Efterbearbetning
Efter att datainsamling är klar efterbearbetas materialet för att kunna användas i WSP’s
Geotracker Viewer. Eventuella fel i ex. namnsättning av mätobjekt korrigeras. Därefter
kopplas mätdata ihop med data från NVDB och kommunen. Denna koppling görs i
ArcGIS.
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5.1.

Koppling till geometrier

Alla bilder är positionerade och kan därför kopplas till en viss gata. Uppgifter om
gatunätet i Katrineholms kommun har hämtats från NVDB. De uppgifter som hämtats
är:








Vagtrafiknät (NVDB) – används för att särskilja bilvägnät från GC-vägar
Vaghallare (NVDB)– Används för att identifiera kommunala vägar
Vagbredd (NVDB)– Används om det finns angivet
Hastighetsgräns (NVDB)– Används inte
Gatunamn (NVDB)- Används
FunkVagklass (NVDB)– Funktionell klassning i NVDB, används
Slitlager (NVDB)– Används

5.1.1. Hantering av gatunamn och korsande vägar
Varje sträcka ska ha en unik benämning av gatunamn, från-punkt och mot-punkt
De flesta insamlade bilderna avseende gatunätet kunnat kopplas till gatunamn men inte
alla. För GC-vägar saknas koppling till gatunamn.
I korsningar kopplas bildpositionen ofta felaktigt till den korsande vägen. Detta har
åtgärdats manuellt.
Varje sträcka har en från-korsning och en mot-korsning. Detta har gjorts manuellt.
Det finns områden där gatunamnet är detsamma för alla gator. I dessa fall har
gatunamnet numrerats. Detta kan även gälla då klassificering av gatorna förändras.
Det finns också gator med ”stickgator” med samma namn. Här har tillägget stick
införts.
Det finns gator (vanligt förekommande) som inte har någon korsande väg utan slutar.
För dessa har ett tillägg av ungefärligt väderstreck ansatts.
Det finns gator som har vändplatser. I data har angetts ”medsols” eller ”motsols” för
att ange vilken riktning mätning skett i.
Det finns gator som saknar namn i NVDB. I vissa fall har gatunamn identifierats från
gatunamnsskyltar. I andra fall har namn ansatts utifrån referenspunkter i bild (ex.
sporthall) eller karta (ex badplats)
För GC vägar finns vanligtvis inget gatunamn. Här har namn antagits. I många fall
finns dock en Från-punkt (gatunamn) och en Mot-punkt (gatunamn).
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5.2.

Kategorier av gator

Inventerade gator är av olika typer. Dessa har klassats 3 kategorier baserat på
funktionell klassificering i NVDB. För Katrineholm har inga gator klassats som
matargator
Tabell 2 Indelning i kategorier för bilvägar

Bilväg

Bilväg Total GC-väg GC-väg Total Grand Total
GC-väg

Lokalgata

Huvudgata

Bie

3668

3668

Björkvik

2174

2174

Forssjö

3466

3466

945

945

92240

130327

19927

19927

150254

Sköldinge

5071

5071

863

863

5934

Strångsjö

2798

2798

440

440

3238

15254

15254

753

753

16007

4445

4445

38087 130061

168148

Granhammar
Katrineholm

Valla
Åsköping
Grand Total

38087

3668
2174
696

696

4162
945

4445
22679

22679

190827

I denna tabell är ”ratade” punkter borttagna.

5.3.

Delsträckor

Hela datamaterialet är indelat i delsträckor baserat på gatunamn, slitlager och
signifikanta förändringar i vägkategori och vägbredd, med strävan att dela varje
mätobjekt i homogena sträckor.
Totala antalet delsträckor är 928
Delsträckornas längd är i medel 215 m och varierar mellan 9 m och 2795 m
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6. Tillståndsbedömning och återstående livslängder
De beräkningar som utförts är:





Indelning i delsträckor i avsnitt.
Skadevärde per avsnitt i skala 0-5 där 5 är ”inga skador” och 0 är ”mycket
dåligt tillstånd”
Beräkning av återstående livslängd
Beräkning av ett index

Tillståndsbedömning, återstående livslängd och index redovisas i början av
betraktelseår, d.v.s. det tillstånd som påverkar årets planering.

6.1.

Sträcklängd

I den fortsatta bearbetningen avsnittsindelas delsträckorna i 100 m intervall. För kortare
gator och vid slutet av en gata blir intervallet kortare.
Vägbredd beräknas som ett medelvärde per avsnitt.

6.2.

Tillståndsbedömning

Tillståndsbedömningen innebär att tillståndet per avsnitt klassas i skala 0-5:
Tabell 3 Skadevärdering

Skadevärde
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5

Mycket dåligt
Dåligt
OK
Bra
Mycket bra

Skadevärderingen baseras på allvarlighetsgraden av resp. skada och omfattning.
Kombination av allvarlighet och omfattning ger ett skadevärde 0-5 enligt följande
principiella figur.

Figur 7 Princip för tillståndsklassning baserat på allvarlighetsgrad och omfattning av skada.

I figur 3 avser 1-3 allvarlighetsgraden och L, M och G omfattningen.
Tabell 4 Bedömning av skadeomfattning
Omfattning
0

Inga skador

1 Liten

0-20%

2 Måttlig

20-50%

3 Generell

>50%
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Omfattningen beräknas för varje skadetyp och allvarlighetsgrad (Ytskador,
deformation och sprickor) där varje 10-m bedömning summeras upp per 100 m avsnitt.
För att få en total skadebild viktas resp. skada samman till en total skadegrad. Vikterna
är ansatta till 1 för samtliga skadetyper.
Det totala tillståndsindexet kan aldrig bli bättre än det sämsta men det näst sämsta bidrar
till det totala med en viss andel. Denna andel har satts till 25 %.

6.3.

Förväntade livslängder och prioritetsviktning av
kategorier

För varje kategori har förväntade livslängder och prioritetsvikter ansatts i dialog med
kommunen. Förväntade livslängder används för att beräkna återstående livslängd och
prioritetsviktningen används för att beräkna prioritetsordning.
Tabell 5 Indelning i kategorier, förväntade livslängder och prioritetsviktning, bilväg
Kategori bilväg

Förväntad
livslängd

Vikt

1

Lokalgata

25 år

1

3

Huvudgata

15 år

3

För Katrineholm har inga gator klassats som matargator
Tabell 6 Indelning i kategorier, förväntade livslängder och prioritetsviktning, GC-väg

1

6.4.

Kategori GC-väg

Förväntad
livslängd

Vikt

GC-väg l

25 år

1

Återstående livslängd

Baserat på tillstånd beräknas den återstående livslängden. Denna beräkning styrs av
antagen förväntad livslängd (ny väg) och kriterier för när livslängden betraktas som
slut. Kriteriet är satt så att när tillståndet=1 är återstående livslängd=0.
Tabell 7 Exempel på tolkning av Återstående livslängd

Återstående livslängd
<0
1-3.99
4-5.99
6-10.99
>11

6.5.

Mycket dåligt
Dåligt
OK
Bra
Mycket bra

Livslängden slut
Åtgärdsbehov inom 0-3 år
Åtgärdsbehov inom 4-5 år
Åtgärdsbehov inom 6-10 år
Åtgärdsbehov 10- år

Index

Ett index beräknas som Beräknad återstående livslängd/förväntad livslängd. Därmed
fås en viktning mellan olika kategorier.
Ett indexvärde på 50 innebär att 50 % av livslängden är förbrukad och hälften är kvar
sett över ett helt vägnät. Teoretiskt sett borde index=50 innebära att man ligger på en
långsiktigt ”optimal” nivå.
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7. Underhållsutredning för Katrineholms kommun
Baserat på skadeinventeringen har en underhållsutredning utförts, där kandidater för
underhållsåtgärder identifieras. För resp. åtgärdskandidat har åtgärd, kostnad bedömts.

7.1.

Val av åtgärd

Val av åtgärd styrs av tillståndsklassning för varje skadetyp. Detta innebär att åtgärder
kan ansättas i preventivt syfte även om det finns återstående livslängd. De åtgärder
som ansätts är spricklagning, ytbehandling, tunnskikt, asfaltbetong+ justering, men
åtgärdstyper kan varieras.

7.2.

Kostnader

För varje åtgärdstyp ansätts en kostnad som används för att beräkna total
åtgärdskostnad för resp. avsnitt.
Tabell 8 Exempel tabell avseende kostnad per åtgärdstyp
Åtgärd

Spricklagning

Kostnad (kr/m2)
Huvudgata

Lokalgata

GC väg

16

12

12

25

25

Ytbehandling
Tunnskikt
AB+justering

70

50

50

170

100

120

För åtgärden ”AB+ justering” räknas kostnaden upp med Kostnad/förväntad livslängd
för varje år efter att återstående livslängden passerat 0.
I analysen räknas kostnaderna upp för att ta hänsyn till att faktiska åtgärdsobjekt är
längre än identifierade åtgärdssträckor. Exempel: Om 800 m av en gata på 1000 m är i
behov av åtgärd så åtgärdas hela gatan. Marknadspriset är 80 % av i analysen använda
kostnader. I analysen räknas därför priserna upp med 25% ((1/0.8-1)*100).
En liten del av vägnätet har inte kunnat inventeras pga. ex. vägarbeten och
svårbedömda bilder. För att ta hänsyn till detta bortfall och därmed få för vägnätet
representativa kostnader har en uppräkning med 3 % gjorts.
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7.3.

Åtgärdsplan

Ett antal scenarios har analyserats där olika budget under perioden 2017-26 analyseras.
De scenarios som analyserats är:
Tabell 9 Maximalt tillgänglig budget/år/scenario
Scenario

Max budget/år (Mkr)

1

4

2

4,5

3

5

4

5,5

5

6

6

6,5

7

7

Vid analys av scenarier görs en prognos fram i tiden. För varje år prioriteras åtgärder
baserat på återstående livslängd och prioritetsviktning av de olika kategorierna av gator.
Här klassas t.ex. lokalgator ner och huvudgator upp. Det innebär att vid samma
återstående livslängd får lokalgator en lägre prioritet.
För varje år beräknas ett tillstånd och en återstående livslängd före åtgärd. Baserat på
skadegrad bedöms vilken åtgärd som behövs om åtgärd skulle utföras. Därefter väljs,
baserat på prioritetsordning, åtgärdssträckor, så länge max budget i scenariot inte
överskrids.
Efter åtgärd ändras skadegrad och återstående livslängd för prioriterade sträckor.
Två strategier har analyserats:
1. Prioritera förebyggande åtgärder före större åtgärder. Strategin är att minimera
antalet vägar som blir ”mycket dåliga” kommande år.
2. Prioritera de sämsta vägarna först.
Den strategi som används är att prioritera förebyggande åtgärder före större åtgärder.

7.4.

Underhållsskuld

Med underhållsskuld avses underhåll som inte utförts. Därför redovisas
underhållsskuld alltid i slutet av varje betraktelse år.
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8. Resultat- Nuläge för Katrineholms kommun
Alla bilder som redovisas i detta kapitel kan tas fram med levererade listor (Excel-filer)
där valmöjligheterna är omfattande.

8.1.

Tillståndsbild och återstående livslängd 2016 - bilvägar

Tillståndet för inventerade bilvägar 2016 visas i följande figur:

Figur 8 Tillståndsfördelning 2016 för bilvägar, Katrineholms kommun i andel % och längd (m)

Bilden visar att 22 % av vägnätet i Katrineholms kommun bedömts som Mycket dåligt
(11 %) och Dåligt (11 %).
Tabell 10 Fördelning av dåligt tillstånd 2016 för bilvägar
Lokalgata

Huvudgata

Total

1. Mycket dåligt

13%

5%

11%

2. Dåligt

12%

8%

11%

Tabellen nedan visar hur det mycket dåliga tillståndet fördelas mellan de olika
vägkategorierna.
Tabell 11 Fördelning av dåligt tillstånd 2016 mellan kategorier av bilvägar
Lokalgata

Huvudgata

Total

1. Mycket dåligt

90%

10%

100%

2. Dåligt

82%

18%

100%

2016 bedöms 11% av gatunätet i Katrineholms kommun ha ett mycket dåligt tillstånd
där lokalgator står för den övervägande delen. Andelen dåliga vägar (11%) indikerar
att det finns många gator som inom den närmsta framtiden kommer att bli mycket
dåliga
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Om man betraktar återstående livslängd fås följande bild.

Figur 9 Fördelning av återstående livslängd 2016 mellan olika vägkategorier

Denna bild visar att omfattningen av vägar med återstående livslängd <3 år är störst för
lokalgator, men också att det finns och kommer att finnas behov huvudgator.
Det aktuella tillståndet på belagda gator i Katrineholms kommun är visar att det finns
gator med mycket dåligt tillstånd. Läget är dock inte alarmerande även om det finns
behov av åtgärder.
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8.2.

Tillståndsbild och återstående livslängd 2016 – GCvägar

Tillståndet för inventerade GC-vägar 2016 visas i följande figur:

Figur 10 Tillståndsfördelning 2016 GC-vägar, Katrineholms kommun i andel % och längd (m)

Bilden visar att 15 % av GC-nätet i Katrineholms kommun bedömts som Mycket dåligt
(7 %) och Dåligt (8%).
Tabell 12 Fördelning av dåligt tillstånd 2016 för GC-vägar
GC -väg
1. Mycket dåligt
2. Dåligt

8%
10%

2016 bedöms 8 % av GC-nätet i Katrineholms kommun ha ett mycket dåligt tillstånd.
Andelen dåliga vägar (10%) indikerar också att det finns många GC-vägar som inom
den närmsta framtiden kommer att bli dåliga
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Om man betraktar återstående livslängd fås följande bild.

Figur 11 Fördelning av återstående livslängd mellan olika kategorier GC-vägar 2016

Denna bild visar att det finns ett akut behov de närmsta åren som därefter kan förväntas
avta något
Det aktuella tillståndet på GC-vägar i Katrineholms kommun är visar att det finns GCvägar med mycket dåligt tillstånd. Detta läge är inte alarmerande men det finns en
potential att på sikt stabilisera läget

8.3.

Underhållsskuld 2016

När den återstående livslängden är mindre än 0 uppkommer en underhållsskuld.
Underhållsskulden är en följd av att underhåll som borde blivit utfört inte har blivit det.
Tabell 13 Fördelning av underhållsskuld 2016 mellan kategorier
Huvudgata

Lokalgata

GC-väg

Totalt

2,3 Mkr

9,9 Mkr

0,7 Mkr

12,9 Mkr

Underhållsskulden 2017 (efter beläggningssäsong) är beräknad till 12,9 Mkr varav
huvuddelen avser lokalgator.
Underhållsskulden i Katrineholms kommun är 12,9 Mkr. Underhållsskulden avser
främst lokala gator. Det som behövs är en väl genomtänkt strategi för att minska
underhållsskulden.

8.4.

Långsiktigt optimal budget

Med långsiktigt optimal avses den budget som behövs för att när man inte har någon
underhållsskuld och har en jämn åldersfördelning. Vid denna framtida tidpunkt räcker
budgeten till att, år efter år, bibehålla önskad standard. Därmed också sagt att den
tidpunkt då detta nås kan ligga långt i framtiden.
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Det inte är lätt att skatta optimal budget. Dock, baserat på fördelningar i genomförda
analyser och skattade förväntade livslängder har den långsiktigt optimala budgeten
bedömts till 5.1 Mkr.

9. Underhållsutredning – Katrineholms kommun
Föregående kapitel redovisade nuläget. Detta kapitel redovisar hur nuläget kan
förändras till ett önskat tillstånd.
Ett önskat tillstånd är definierat som att:


Det finns ingen bestående underhållsskuld.

För att uppnå detta finns delmål


Budgeten ska vara bestående jämn

Begreppet bestående innebär:


Åldersfördelning ska vara jämn

En fråga och jämförelsegrund är: Vad är optimalt? Här bör poängteras att tidpunkten
för ett optimalt är odefinierat, och det är absolut inte möjligt att uppnå ett optimalt läge
från ett år till ett annat. Det går inte att på ett år eliminera en underhållsskuld som byggts
upp under en lång tid, utan det krävs ett strategiskt tänkande, speciellt om man inser att
man betraktar infrastruktur med livslängder på 25 år.
För att exemplifiera: Trafikverket har stora problem med framförallt underhållet av
järnväg. Mycket väl kan problemen bero från dåliga beslut 25-30 år sedan. Så även om
man satsar mer idag, så kan behoven öka beroende på historiskt dåliga beslut.
Sålunda, dagens behov är beroende av hur man hanterat underhållet historiskt.
Det fall man i en underhållsutredning står för kan översiktligt beskrivas med
nedanstående figur.
Fall 1: Den långsiktigt optimala kostnaden (någon gång i framtiden)
Fall 2: Den långsiktigt optimala kostnaden + den merkostnad som krävs för att
bibehålla tillståndet pga. att man har en underhållsskuld. Har man en underhållsskuld
krävs dyrare åtgärder
Fall 3: Den långsiktigt optimala kostnaden + den merkostnad som krävs för att
bibehålla tillståndet pga. att man har en underhållsskuld + den kostnad som krävs för
att återhämta underhållsskulden
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Figur 12 Olika fall i en underhållsutredning

Olika scenarios eller budgetnivåer innebär olika omfattning av åtgärder och under
perioden 2017-26 kommer tillståndet och den återstående livslängden att förändras. De
nivåer som analyserats är:
Tabell 14 Maximalt tillgänglig budget/år/scenario
Scenario

Max budget/år (Mkr)

1

4

2

4,5

3

5

4

5,5

5

6

6

6,5

7

7

En viss maximal budget behöver inte innebära att hela budgeten utnyttjas. Det som är
väsentligt är att finna en hållbar strategisk nivå som innebär att standarden säkerställs
på lång sikt samtidigt som budgeten inte varierar mycket.
I budgeten ingår inte mindre mer akuta åtgärder.
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9.1.1. Underhållsskuld
Primärt: Underhållsskulden ska inte öka utan bör minska.

Figur 13 Underhållsskuld vid olika scenarios.

Den årliga budgeten behöver vara större än 6 Mkr SEK (scenario 5) för att
underhållsskulden ska minska sett över hela perioden 2017-2026. Det bör observeras
att underhållsskulden vid en budget på 6 Mkr inte är nere på 0 år 2026. Därför är det
viktigt att om ca 5 år göra en avstämning av tillståndsläget.
9.1.2. Index
Primärt: Indexet ska inte sjunka och bör långsiktigt gå mot 50.
Ett index beräknas som Beräknad återstående livslängd/förväntad livslängd. Därmed
fås en viktning mellan olika kategorier.
Ett indexvärde på 50 innebär att 50 % av livslängden är förbrukad och hälften är kvar
sett över ett helt vägnät. Teoretiskt sett borde index=50 innebära att man ligger på en
långsiktigt ”optimal” nivå. Ligger man över 50 har man mer än 50% av den förväntade
livslängden kvar och ligger man under 50% har man mindre än 50% av den förväntade
livslängden kvar.
Indexet är därför ett mått på åldersfördelningen av vägnätet.
.
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Figur 14 Index vid olika scenarios

Den årliga budgeten behöver vara större än 6 Mkr SEK (scenario 5) för att indexet
inte ska bli för lågt (under 40).
9.1.3. Tillståndsförändring i snitt
Primärt: Tillståndet bör inte försämras, åtminstone om det finns en underhållsskuld.

Figur 15 Tillståndsförändring i snitt vid olika scenarios

Den årliga budgeten behöver vara större än 6 Mkr SEK (scenario 5) för att tillståndet
inte ska försämras.
9.1.4. Kostnadsanalys
Analys av olika scenarios innebär att en maximalt tillgänglig budget per år ansätts. Det
behöver inte innebära att hela den tillgängliga budgeten behöver utnyttjas. Med tanke
på att underhållsskulden sjunker de första åren sjunker även det totala budgetbehovet.
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Tabell 15 Maximalt tillgänglig budget/år och utnyttjad budget i snitt/år per scenario

Budget år 2026

Budget år 2017

Utnyttjad
snittbudget/år (Mkr)

Max budget/år (Mkr)

Scenario
1

4

3.9

4,0

3,8

2

4,5

4,4

4,5

4,5

3

5

4,9

4,9

4,9

4

5,5

5,5

5,5

5,4

5

6

6,0

6,0

5,9

6

6,5

5,3

6,5

3,7

7

7

5,2

7,0

3,8

Jämförelse mellan tillgänglig budget visar att budget ≤ 6 Mkr (scenario 1-5) utnyttjas
den tillgängliga budgeten. Med budget > 6 Mkr (scenario 6-7) är den utnyttjade
snittbudgeten lägre än den maximala, samtidigt som budgeten varierar under perioden.
En budget över 6 Mkr innebär att underhållsskulden kan återhämtas snabbare, men
medför också större budgetvariationer.
Med önskemålet om att ha en jämn budget bör budgeten inte vara över 6 Mkr. Baserat
på kostnadsanalys rekommenderas därför en budget på 6 Mkr

9.2.

Kartredovisning

Alla resultat redovisas på karta där nedanstående karta är ett exempel på redovisning
av tillstånd med följande indelning:
Skadevärde
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5

Mycket dåligt
Dåligt
OK
Bra
Mycket bra
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Figur 16 Exempel på kartredovisning av beläggningstillstånd 2016 i Katrineholms kommun

10.

Leveranser

Följande levereras:







Sammanfattande rapport som redovisar genomförande och resultat från utförd
inventering.
Excelfil (Katrineholms_kommun_170320.xlsx). Vissa diagram från denna
lista används i denna rapport. Lösenord till filen är: WSP. I Excelfilen finns:
• Lista med tillstånd, återstående livslängd, längd- och bredduppgifter
för inventerade gator.
• Valbara sammanställningar i tabell och diagram
 Fördelning av tillstånd och återstående livslängd
 Förändring av tillstånd, återstående livslängd, underhållsskuld
för olika budgetnivåer
 Åtgärdsplaner och beräknade kostnader per gata och år för
olika budgetnivåer
 Fördelning på olika områden, kategorier mm
Excelfiler för både Katrineholms kommun med redovisning per hanterad
företeelse. Dessa filer är underlag för kartor
Grafisk presentation på kartunderlag baserad på GPS-data från inventeringen.
•
Shape-filer för GIS
Allt bildmaterial levereras för visning i en licensfri viewer. I viewern kan
kommunens egna bakgrundsfiler användas. Information om tillstånd mm, kan
redovisas i viewern.
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11.

Diskussion

Delar av gatunätet i Katrineholms kommun har en bristande standard och ca 22 % av
vägnätet och 15 % av GC-nätet har ett dålig eller mycket dåligt tillstånd vid slutet av
2016. Underhållsskulden är beräknad till 12,9 Mkr för de bilvägar och GC-vägar som
inventerats i Katrineholms kommun. Det är dock inte realistiskt att åtgärda denna skuld
omedelbart utan det som behövs är en väl avvägd strategi under en längre tidsperiod så
att skulden kan åtgärdas med en någorlunda jämnt fördelad budget. Dylik strategi bör
vara långsiktig och även om en underhållsskuld påvisas, bör inte strategin vara att göra
en akut insats, utan strategin bör vara att återhämta underhållsskulden på sikt med en
jämt fördelad årlig budget. Samtidigt bör ett åldersindex, baserat på återstående
livslängd gå mot 50 då åldersfördelningen är jämnt fördelad. Med ett perspektiv på 10
år har analysen visat på en rekommendation av en årlig budget för
beläggningsunderhåll på 6 Mkr.
Rekommendationen baseras på:




Underhållsskulden ska inte öka. Hela underhållsskulden hämtas inte in under
10-årsperioden
Åldersindex ska inte minska med målet att på sikt nå ett åldersindex på 50.
Kostnaden under perioden 2017-2026 ska vara jämn

Rekommendationen innebär att underhållsskulden inte kan inhämtas under 10-års
perioden med en jämn kostnadsfördelning. Indexvärdet är i dagsläget under 50 men
sjunker inte Detta är i hög grad beroende på den aktuella åldersfördelningen idag. Det
rekommenderas dock en avstämning av tillståndsläget om 5 år.
En långsiktigt optimal budget är skattat till 5,1 Mkr, men det bör påpekas att det tar
betydligt mer än 10 år att nå denna.
En stor del av underhållsskulden beror på dålig standard på lokalgator där den dåliga
standarden beror på att beläggningarna är gamla. Det är viktigt att dessa beläggningar
successivt förnyas men det rekommenderas att åtgärda brister på större vägar först
eftersom dessa vanligtvis har större trafikmängder och högre hastigheter.
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Bilaga 1 Kartunderlag
Grafiska presentationer på kartunderlag baserad på GPS-data från inventeringen
redovisas med shapefiler som levereras separat. Shapefilerna är förpackade så att de
återger redovisning enligt nedan.
Tillstånd_bil.shp och Tillstånd_GC.shp
Redovisning för varje bildpunkt men grupperat per avsnitt
Skadevärde
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5

Mycket dåligt
Dåligt
OK
Bra
Mycket bra

Återstående_livslängd_bil.shp och Återstående_livslängd_GC.shp
Redovisning för varje bildpunkt men grupperat per avsnitt
Återstående livslängd
<0
1-3.99
4-5.99
6-10.99
>11

Mycket dåligt
Dåligt
OK
Bra
Mycket bra

Livslängden slut
Åtgärdsbehov inom 0-3 år
Åtgärdsbehov inom 4-5 år
Åtgärdsbehov inom 6-10 år
Åtgärdsbehov 10- år

Sprickor_punkt_bil.shp och Sprickor_punkt_GC.shp
Redovisning av förekomna sprickor per bildpunkt. Vanligt förekommande och
allvarliga skador överensstämmer oftast med mycket dåliga sträckor.
Värde
1
Mindre skador
2
Medel skador
3
Allvarliga skador
Deformation_punkt_bil.shp och Deformation_punkt_GC.shp
Redovisning av förekomna deformationer per bildpunkt. Är inte vanligt förekommande
och allvarliga skador överensstämmer oftast med mycket dåliga sträckor.
Värde
1
Mindre skador
2
Medel skador
3
Allvarliga skador
Ytskador_punkt_bil.shp och Ytskador_punkt_GC.shp_
Redovisning av förekomna ytskador per bildpunkt. Är inte lika vanligt förekommande
som sprickor och allvarliga skador överensstämmer oftast med mycket dåliga sträckor.
Ett flertal allvarliga ytskador avser ej återställda urgrävningar (ledningsdragningar).
Värde
1
Mindre skador
2
Medel skador
3
Allvarliga skador
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Bredd_m_bil.shp och Bredd_m_GC.shp
Beräknad medelbredd för varje bildpunkt men grupperat per delsträcka. Bredd skattats
från bilder när inte uppgift finns i NVDB. Vägbredd är skattade för dessa men
medelbredd har inte beräknats
Medelbredd
Saknas
0-3 m
3-5 m
5-7 m
7-9 m
9-12 m
>12 m
Kategori_bil.shp
Kategorier baserad på funktionell klass i NVDB klassning. I fall där kategori saknas
har lokalgata ansatts
Kategori
Lokalgata
Huvudgata
Kategori_GC.shp
Kategorier är skattade så att genomgående GC-vägar är klassade som huvudvägar och
övriga är lokala
Kategori
Huvud
Slitlager_bil.shp och Slitlager_GC.shp
Redovisning av inventerat slitlager. Markering utanför avser bilder som inte redovisar
väg (ex bild ut i skogen, husvägg) eller bilder i korsningar som återger den korsande
vägen.
Slitlager
Annat
Asfalt
Grus
Sten
Ratad
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Bilaga 2 Listor
Denna bilaga beskriver innehåll i Excelfil Vaggeryds_kommun_170131.xlsx.
Excelfilen är låst men kan låsas upp med lösenord: WSP
Flikarna är uppbyggda med sk. pivottabeller och pivotdiagram med ett flertal
möjligheter att filtrera resultatet. Filtrering går att göra på två sätt. Antingen med dropdown fält ovanför varje tabell eller med sk. slicers där man klickar på det man vill se.
Överst på varje slicer finns knapp för att ta bort filtrering och knapp för att göra fler val
samtidigt.

Oavsett om man filtrerar med drop-down fält eller med slicers så görs filtreringen för
samtliga flikar.

B2.1

Data

Datalistan innehåller data för alla objekt per år och scenario
ID
Area
Gata
Från
Till
nr
Kategori
Nättyp
Bredd
Längd
Yta
Start
Stopp
nr_start

nr_stopp
År
Scenario
Budget
Tillstånd
Tillstånd text

ID begrepp för varje mätobjekt. Detta ID är detsamma som visas i
viewern under 'Road Name'.
Delområde
Gatunamn (från NVDB)
Tom
Tom
Intern nummer ordning på analysobjekt
Gatans kategori
Bilväg eller GC-väg
Skattad bredd. Detta är en schablon. För noggrannare bedömning av
åtgärdsytor krävs ommätning
Objektets längd
Objektets skattade yta
Objekts startpunkt
Objektets slutpunkt
Första bild på objektet. Korrespondera med 'Image no' i viewern. Med
'ID', 'nr_start' och 'nr_stopp' kan de bilder som ingår i objektet hittas i
viewern
Sista bild på objektet. Korrespondera med 'Image no' i viewern
Analysår
Scenario nummer
Max budget för scenario
Tillstånd 0-5, numeriskt
Tillstånd text
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Återstående
livslängd
Återstående
livslängd grupp
Index
Åtgärd 2016-26
Åtgärdstyp
Kostnad
Urval
Prionr
Prioritet per år
Förebyggande
Underhållsskuld

B2.1

Återstående livslängd, numeriskt
Återstående livslängd, text
Index 0-100, målindex är 50
Objektet ligger i plan under perioden
Åtgärdstyp. Om inte åtgärd är aktuell resp. år anges 'Senare'
Beräknad kostnad
Valt objekt. Beror av budget. Siffran 1 anger att objektet väljs för
åtgärd
Internt prioritetsnummer
Prioritetsordning resp år och scenario
Siffran 1 anger att åtgärden är förebyggande
Siffran 1 anger att objektet tillhör underhållsskulden. Därmed är den
inte heller vald för åtgärd enligt kolumnen 'Urval'

Tillståndsfördelning

Fördelning av tillstånd per kategori fördelat i procentuellt eller i längder.
För 2016 är resultatet samma oavsett scenario, men betraktar man senare år påverkas
resultatet av valt scenario.

B2.2

Återstående livslängd fördelning

Fördelning av återstående livslängd per kategori fördelat i procentuellt eller i längder.
För 2016 är resultatet samma oavsett scenario, men betraktar man senare år påverkas
resultatet av valt scenario.

B2.3

Underhållsskuld per år

Beräknad underhållsskuld per år för valfritt scenario, valbart per kategori och nättyp.

B2.4

Index per år

Beräknad index per år för valfritt scenarios, valbart per kategori och nättyp.

B2.5

Tillståndsförändring vid olika scenarios

Tillståndsförändring vid olika scenarios. Upplagt för att visa hur längden mycket
dåligt, dåligt och OK förändras. Valbart per kategori och nättyp.

B2.6

Tillståndsförändring i snitt vid olika scenarios

Tillståndsförändring i snitt vid olika scenarios. Upplagt för att visa hur tillståndet
förändras i snitt. Valbart per kategori och nättyp.
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B2.7
Förändring av återstående livslängd vid olika
scenarios
Återstående livslängd vid olika scenarios. Upplagt för att visa hur längden <0 år, 0-3
år och 4-5 år förändras. Valbart per kategori och nättyp.

B2.8

Kostnader vid olika budget

En budget nivå anger max tillgänglig budget. Men budget behöver inte alltid utnyttjas
om tillståndet inte visar på behov av åtgärd. Därför kan budgeten variera. Totalt set
under en 10-års period kan en högre budgetnivå leda till en lägre kostnad, men då blir
kostnaderna varierande. Valbart per kategori och nättyp.

B2.9

Analys u-skuld - Kostnader

Testredovisning. Avser visa en jämförelse mellan merkostnad jämfört med en
teoretisk långsiktig kostnad i relation till hur underhållsskulden förändras

B2.10

Åtgärdslängd per år

Visar totala längden på åtgärdsobjekt för olika scenario. Valbart per kategori och
nättyp. Längden är underskatta eftersom den inte tar hänsyn till att t.ex. faktiska
åtgärder är längre att vad som framkommer i analysen

B2.11

Tillståndsförändring per väg

Visar hur tillståndet förväntas förändras för varje vägavsnitt vid olika scenario. När
tillståndet är under 1 markeras detta med rött. Valbart per kategori, nättyp och
åtgärdstyp.
I listan finns också angivet koppling till ID (mät-id) och bildnummer.

B2.12

Återstående livslängd per väg

Visar hur återstående livslängd förväntas förändras för varje vägavsnitt vid olika
scenario. När återstående livslängd är under 0 markeras detta med rött. Valbart per
kategori, nättyp och åtgärdstyp.
I listan finns också angivet koppling till ID (mät-id) och bildnummer.

B2.13

Kostnader per väg

Visar kostnader per vägavsnitt vid olika scenario. Valbart per kategori, nättyp och
åtgärdstyp.
I listan finns också angivet koppling till ID (mät-id) och bildnummer.
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Service- och teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2022-04-13

-

Mottagare:

Service- och tekniknämnden
Vår handläggare

Matilda Johansson

Handläggare telefon

Handläggare e-post

0150-570 18

Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Meddelanden
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 2022-02-18 –
2022-04-12. Förteckning över handlingarna finns på service- och teknikförvaltningen,
Västgötagatan 18, Katrineholm.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress:
Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Mottagare:

Vår handläggare

Matilda Johansson

Handläggare telefon

Handläggare e-post

0150-570 18

Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Anmälan av delegationsbeslut
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut tagna på service- och tekniknämndens vägnar:
STN Del/2022 § 8 – Tillförordnad förvaltningschef STF 2022
STN Del/2022 § 9 – Detaljplan för Lövåsen-Uppsala, Katrineholms kommun Del av 3:1
fastigheten Lövåsen
STN Del/2022 § 10 – Attesträtt inom Service- och teknikförvaltningen 2022
STN Del/2022 § 11 – Tillförordnad förvaltningschef STF 2022
STN Del/2022 § 12 – Förordnande av parkeringsvakt 2022
STN Fordon/2022 §§ 1-2 – Beslut om flyttning samt skrotning av fordon
STN Mark/2022 §§ 14-42 – Upplåtelse av offentlig plats
STN PRH/2022 §§ 12-32 – Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
STN TDISP/2022 § 3 – Undantag från bestämmelser om största tillåtna bredd och vikt
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