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1

Sammanfattning
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens
rutiner för underhållsplanering för vatten- och avloppsanläggningar, gator och
fastigheter. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om underhållsplanering för gator,
fastigheter, vatten- och avloppsanläggningar bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
Under hösten 2018 har ett förslag till VA-policy tagits fram och som efter beredning i
kommunstyrelsen kommer att behandlas i fullmäktige under december 2018. I VApolicyn fastställs strategiska vägval och policyn omfattar även riktlinjer för hantering av
VA-frågor, både vid myndighetsutövning och vid utbyggnad av verk och ledningsnät.
VA-policyn stödjer kommunfullmäktiges mål för tillväxt och utveckling samt allmänt
skydd av miljön och människors hälsa. Vi kan inte se att fullmäktige tagit beslut om
någon strategisk inriktning eller mål gällande gator och fastigheter.
Det finns för närvarande ingen sammanställning av underhållsbehovet per objekt
utifrån en genomförd underhållsbesiktning, varken vad det gäller vatten och avlopp,
gator eller fastigheter. Det finns därför ingen plan över underhållsbehovet för närmaste
fem – tio åren. Vid intervjuerna framkom att det tidigare redovisats en sammanställning
av underhållsbehovet gällande vatten- och avloppsanläggningar, men att de nuvarande
riktlinjerna är att redovisningen till utskottet endast ska omfatta de åtgärder som kan
prioriteras inom befintlig ekonomisk ram.
Vad det gäller fastigheterna är Årehus AB hyresvärd och underhållets omfattning
avgörs av hyresbeloppet, sett över åren. Vi bedömer att det inte finns någon alternativ
marknad för kommunala verksamhetslokaler och kommunen är hänvisad till att hyra av
Årehus AB. Vi anser att det ställer krav på öppenhet och transparens mellan bolaget
och kommunen vad det gäller resurser för underhåll. Det framkom i intervjuerna att
underhåll- och reparationsåtgärder många gånger inte anpassas efter den
kärnverksamhet som bedrivs i lokalerna, till viss del beroende av bristande information
som omöjliggör ändrad planering av verksamheten.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen inte har
tillräcklig planering gällande framtida underhållsbehov av befintliga vatten- och
avloppsanläggningar, samt gator. Vi bedömer också att kommunen inte har erforderlig
planering över framtida utbyggnad av ledningsnätet eller insyn och inflytande över
fastighetsunderhållet.
Vi noterar att det pågår ett utvecklingsarbete för att förbättra planering, styrning och
uppföljning av VA-verksamheten, där samma modell går att applicera på
gatuverksamheten. Vad det gäller gatuverksamheten kan vi inte se att det finns någon
policy, riktlinje eller fastställd strategi för förvaltning eller utbyggnad av gator, vägar,
gång-och cykelvägar, belysning och övrigt som tillhör verksamheten.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

— säkerställa den strategiska planeringen av befintligt gatu- och vägnät samt
utbyggnad av detsamma, se avsnitt 3.1.1
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— genomföra kartläggning av underhållsbehovet, samt ta fram underhållsplaner med
kostnads- och tidsatta åtgärder gällande VA-anläggningar, ledningsnät och gator,
se avsnitt 3.2.1

— delta i Svenskt Vattens undersökning Hållbarhetsindex, då rapporten kan tjäna som
underlag för analys och slutsatser inför den strategiska planeringen, se avsnitt 3.2.1

— tillsammans med Årehus AB utveckla en modell för redovisning av långsiktigt behov
av lokaler med övergripande redovisning av underhållsbehovet i nuvarande
fastigheter, samt en modell för uppföljning av underhållsåtgärder för att minimera
störningarna i verksamheten, se avsnitt 3.1.1 och 3.2.1.

2

Inledning/bakgrund
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens
rutiner för underhållsplanering för vatten- och avloppsanläggningar, gator och
fastigheter. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.
Att löpande planera och utföra underhåll av kommunens gator, fastigheter samt vattenoch avloppsanläggningar spelar en avgörande roll för kommunen att erbjuda tjänster
utan avbrott till medborgarna så som trafiksäkra miljöer, förstklassigt vatten,
fungerande avlopp och verksamhet i ändamålsenliga lokaler. Ur ekonomiskt perspektiv
är det viktigt att rätt insatt och utfört underhåll ger förlängd livslängd så att
anläggningarnas standard bibehålls och kostsamma akutåtgärder förebyggs.
Underhållsinsatserna är därmed ett viktigt instrument för kommunens förutsättningar att
leva upp till begreppet god ekonomisk hushållning.
Mål och riktlinjer för skötsel av anläggningar är viktiga för att upprätthålla en hög
kvalitet i underhåll och reinvestering. Realistiska underhållsplaner utifrån behoven är
också en nödvändig utgångspunkt.
Åre kommuns revisorer bedömer att det finns en risk för eftersatt underhåll i
kommunens anläggningar. Revisorerna anser att det är väsentligt att kommunen
erbjuder tjänster utan avbrott samt att inte framtida medborgare behöver betala för en
tidigare upparbetad underhållsskuld.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Syftet med granskningen har varit att bedöma om underhållsplanering för gator,
fastigheter och vatten- och avloppsanläggningar bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

— Finns det underhållsplaner?
— Överensstämmer kommunens budget för underhåll med bedömt underhållsbehov?
— Särredovisas kommunens kostnader för vatten- och avloppsverksamheten i
enlighet med lagen om allmänna vattentjänster?

— Finns det en fastställd plan för utbyggnad av kommunal vatten- och
avloppssystem?

— Är planen finansierad och följs den upp?
3
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— Följs underhållsplanerna upp och redovisas detta till kommunstyrelsen?
Granskningen omfattar 2018 års planering.
Granskningen avser kommunstyrelsen. Det kommunala bostadsbolaget Årehus AB
ansvarar för underhåll av fastigheterna och det finansieras via hyresavtal.
Granskningen begränsas därför till kommunens ansvar som hyresgäst.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

—
—
—
—

2.3

Kommunallagen 6 kap. 6 §
God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen (2017:725 11 kap)
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
Kommunens utvecklingsplan för år 2018

Metod
Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier så som
-

Förslag till VA-policy, 2018-xx
Underhållsplan för gator, 2018
Prioriteringsmodell för åtgärder på vatten- och avloppsanläggningar, utkast
Aktivitetsplan för planering och åtgärder rörande vatten- och
avloppsanläggningar, 2018-2019

— Intervjuer med berörda tjänstepersoner
Rapporten är faktakontrollerad av ansvariga chefer för gatu- och VA-verksamheten,
samt representanter för kärnverksamheten.

3

Resultat av granskningen

3.1

Organisation och styrande dokument
VA och gator
Kommunstyrelsen med dess tekniska utskott är ansvarig för styrning och uppföljning av
verksamheten för vatten och avlopp, gator, vissa vägar och renhållning. Kommunens
tekniska verksamhet är organiserad i en teknisk avdelning under
kommunledningskontoret.
VA-enheten ansvarar för drift och skötsel av ledningsnät samt vatten- och
avloppsanläggningar. Verksamheten finansieras via en fastställd VA-taxa. Sedan några
år tillbaka är det möjligt för verksamheten att uppta lån för investeringar, istället för att
som tidigare begränsas i den investeringsram som fastställs för den skattefinansierade
verksamheten. I intervjuerna framkom att det underlättat arbetet betydligt då VA-taxan
4
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gett utrymme för större investeringar än då investeringsbehovet ställdes mot andra
kommunala investeringar.
Det finns inga fullmäktigemål gällande verksamheten. Däremot har ett förslag till VApolicy tagits fram av samhällsbyggnadsavdelningen och som kommer att beredas i
kommunstyrelsen vid nästa sammanträde för att behandlas i fullmäktige under
december 2018. I VA-policyn fastställs strategiska vägval och omfattar även riktlinjer
för hantering av VA-frågor, både vid myndighetsutövning samt utbyggnad av verk och
ledningsnät. VA-policyn stödjer kommunfullmäktiges mål för tillväxt och utveckling samt
allmänt skydd av miljön och människors hälsa. Vi konstaterar att det under intervjuerna
framkom att förslaget till VA-policy inte utarbetats eller förankrats bland ansvariga för
VA-verksamheten.
Ansvaret för drift och skötsel av gator och vissa vägar åvilar gatu- och
renhållningsenheten. Det finns ett förslag i kommunfullmäktige att kommunen återtar
väghållaransvaret från vägföreningen i Mörsil och att kommunen rustar upp
vägföreningens vägar, vilket ökar kostnaden för kommunala gator och vägar. Den
tidigare inriktningen har varit att överlämna väghållaransvaret till vägföreningar, i den
mån det varit enskilda vägar. Samtidigt finns det ingen policy eller andra riktlinjer
fastställda för verksamheten.
Fastigheter
Kommunens bostadsbolag Årehus AB ansvarar för i stort sett samtliga fastigheter som
kommunen nyttjar såsom förskolor, skolor, boende för äldre och personer med
funktionsnedsättning samt kultur- och fritidsanläggningar. Kommunen hyr
verksamhetslokalerna och ansvaret regleras genom ett hyresavtal för varje objekt.
Hyresavtalen är i regel tecknade på 20-25 år och den årliga hyresjusteringen sker
utifrån ändringar i konsumentprisindex, KPI. Till hyresavtalet finns en enkel beskrivning
av vad som inte ingår i hyran och vilka åtgärder hyresgästen har rätt att vidta i
fastigheten.
När det gäller nyproduktion eller större åtgärder på befintliga fastigheter gör
kommunstyrelsen beställningen utifrån det hyresavtal som Årehus AB presenterar. Det
finns ingen sammanställning över verksamheternas behov av lokaler på längre sikt,
vilket till viss del begränsar möjligheten att göra underhållsplaner.
Fullmäktige har beslutat att energiförbrukningen ska sänkas till 120 kWh per
kvadratmeter år 2020 i bostadsbolagets fastigheter. Årehus AB har upprättat en
åtgärdsplan som bland annat omfattar montering av solceller, installation av
värmepumpar, samt tilläggsisolering av tak och fasader. Vi kan inte se att det finns
några andra mål som fullmäktige antagit gällande verksamhetslokalerna.
I intervjuerna framkom att kommunen har beslutat att boende för äldre och utsatta
grupper ska prioriteras vad det gäller god inomhusmiljö och arbetsmiljö.
Fastighetschefen vid Årehus bedömer att samtliga boenden kommer att vara
åtgärdade inom tre år.

Bedömning
Vi anser att gator och vägar är en del av Åre kommuns viktiga infrastruktur, med stor
betydelse för medborgarna. Det har tidigare varit tydligt att väghållaransvaret för
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enskilda vägar ska åvila vägföreningarna, men en omsvängning har skett under senare
år.
Vi anser att det bör finnas riktlinjer och en strategi för hur gatu- och vägnätet ska
förvaltas och utvecklas.
Vi anser samtidigt att det bör finnas en långsiktig plan för verksamhetens behov av
lokaler. Som exempel kan nämnas den nuvarande situationen med brist på
förskolelokaler, samtidigt som detta i sin tur om några år kommer att rendera i behov
av grundskolelokaler.

3.2

Underhållsplaner
Gator, vägar och gång- och cykelvägar
Gatuingenjören besiktar årligen samtliga sträckor för att göra en översiktlig bedömning
av skicket på beläggning, belysningsstolpar och vägräcken. Det sker okulärt
tillsammans med entreprenören, och sker samtidigt som besiktningen av
snöröjningsskadorna. Någon filmning eller skanning av vägbanorna för att bedöma
skick och standard har inte gjorts.
Samtliga sträckor som kommunen ansvarar för är registrerade i en Excel-fil. Utifrån
besiktningen gör gatuingenjören en prioritering mellan 1 och 3 för varje sträcka. I listan
framgår också vilka åtgärder som gjorts de senaste åren och ansvarig entreprenör för
åtgärden.
Utifrån fastställd budgetram fastställs vilka brister som ska åtgärdas under
nästkommande budgetår. Det finns ingen underhållsplan med åtgärder och
kostnadsuppskattningar för de närmaste 5-10 åren.
Den modell som tas fram för att förbättra planering, styrning och uppföljning av VAverksamheten, bedöms vara möjlig att arbeta efter även gällande gatuverksamheten,
se nedan.
Vatten- och avloppsanläggningar
Under år 2017 tilldömdes kommunen vite då det saknades egenkontrollprogram för
vattenhanteringen utifrån livsmedelslagstiftningen. I samband med detta påbörjades ett
utvecklingsarbete för att öka planering, styrning och uppföljning av VA-verksamheten
där ett egenkontrollprogram är en del.
Utvecklingsarbetet leds av resurser från Lean-enheten. Den risk- och
konsekvensanalys som inledningsvis genomfördes har renderat i en prioriteringsmodell
där alla verkens behov av åtgärder poängsätts utifrån risk- och konsekvensanalysen,
se nedan.
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För att visualisera prioriteringen används följande graf, se nedan.

De verk som fått flest poäng och därmed är högst prioriterade hamnar högre upp, dvs i
det röda fältet. Storleken på ”bollen” visar storleken på anläggningen vilket mäts i
personekvivalenter, PE, i de fall redovisningen gäller vatten- och avloppsverk.
Motsvarande prioriteringslista gällande ledningsnätet redovisas storleken på ”bollen”
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nätets belastning, dvs kubikmeter vatten per tidsenhet. X-axeln redovisar endast ett
löpnummer för varje anläggning.
Utöver prioriteringsmodellen finns en aktivitetsplan kopplad till varje objekt. I denna
aktivitetsplan redovisas planerade åtgärder för år 2018 och 2019 samt bedömd
tidsåtgång för VA-ingenjörer, projektledare och upphandlare. De planerade
aktiviteterna redovisas per månad, per objekt och per person för att skapa en rimlig
arbetsbelastning för alla inblandade. Planen kompletteras successivt med bedömda
kostnader för varje åtgärd.
Inför framtagande av kommunens utvecklingsplan sammanställs nämndernas
investeringsbehov. För år 2018-2021 har 20 VA-investeringar prioriterats, vilket
omfattar både nyanläggningar och underhåll och energieffektivisering på befintliga
anläggningar. Total investeringsvolym för åren beräknas till ca 85 mnkr.
Någon filmning av ledningsnätet för bedömning av skick och standard har inte gjorts.
Det finns därför ingen sammanställning av underhållsbehovet per objekt utifrån en
genomförd underhållsbesiktning. Det finns därför ingen plan eller redovisning över
underhållsbehovet för närmaste fem – tio åren. Vid intervjuerna framkom att det
tidigare redovisats en sammanställning av underhållsbehovet, men att de nuvarande
riktlinjerna är att redovisningen till utskottet endast ska omfatta de åtgärder som kan
prioriteras inom befintlig ekonomisk ram. Samtidigt framkom att det inköpta IT-stödet
VA-banken som i dagsläget omfattar anläggningsregister och felanmälan, planeras att
kompletteras med ritningar, kontrollprogram och underhållsbesiktningar.
Föreningen Svenskt Vatten organiserar Sveriges VA-organisationer vilket är både
kommuner, kommunalförbund och aktiebolag. En del av Svenskt Vattens uppdrag är
att organisera samarbete och kunskapsspridning där de varje år sammanställer ett
hållbarhetsindex 1.
De senaste årens analys har på nationell nivå landat i tre slutsatser:
1) Vatten- och avloppstjänster har god status idag, men att ökade strategiska
åtgärder och investeringar krävs för att trygga den långsiktiga hållbarheten.
2) Små kommuner står inför större utmaningar än övriga.
3) Samverkan ökar verksamhetens hållbarhet.
I intervjuerna framkom att Åre kommun på grund av tidsbrist inte deltagit i
undersökningen. Förvaltningen har tagit del av rapporten och diskussion har förts om
att delta då undersökningen bedöms vara ett stöd i utvecklingsarbetet. Samtidigt ställer
deltagandet krav på uppföljning och redovisning, vilket i dagsläget bedömts inte varit
möjligt att prioritera i förhållande till andra arbetsuppgifter.
Fastigheter
Omfattningen på underhållet av kommunens fastigheter styrs och följs upp av
bolagsstyrelsen för Årehus AB. Fastighetschefen vid Årehus AB har en löpande dialog
med kommunens kontorschefer gällande verksamhetens utveckling och framtida
behov. Sedan en tid tillbaka har barn- och utbildningskontoret tillsatt en intendenttjänst
med ett lokalsamordnande ansvar inom kontoret. Tjänsten delas mellan Årehus AB

1

http://www.svensktvatten.se/globalassets/organisation-ochjuridik/vass/hallbarhetsindex/hallbarhetsindex_resultatrapport_2017.pdf
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(40 procent) och barn- och utbildningskontoret (60 procent). Fastighetschefen upplever
att de nya rutinerna är en förbättring jämfört med tidigare.
Fastighetschefen upprättar en underhållsplan för de närmaste tre åren. I intervjun
framkom att återkommande verksamhetsförändringar gör att det upplevs meningslöst
att ha en längre planeringshorisont. Underhållsplanen revideras utifrån årliga
besiktningar på fastigheterna. Fastighetschefen prioriterar åtgärder av mer
genomgripande karaktär så som byte av tak, fasader, installationer och
energibesparande åtgärder. Vad det gäller ytskiktsrenovering sker prioriteringen
tillsammans med berörd verksamhetschef.
Inom förskola och skola är det ett återkommande bekymmer att fler barn och elever
vistas i lokalerna än vad som varit avsikten. Det har inneburit att stora satsningar gjorts
på förstärkning av ventilation, samtidigt som äldre anläggningar bytts till nya mer
energieffektiva. Behovet av ytterligare lokaler har också lett till att tillfälliga lösningar
tagits i anspråk, där lokalerna i flera fall används under längre tid än vad som
planerats. Dessa lokaler är inte anpassade utifrån verksamhetens krav på t ex god
luftkvalitet, samtidigt som det är svårt att motivera mer omfattande åtgärder.
I intervjun bedömer fastighetschefen att det finns relativt gott om resurser för underhåll.
Sedan några år tillbaka tillämpas reglerna för komponentavskrivningar vilken innebär
att stora delar av det planerade underhållet finansieras via investeringsbudgeten.
I intervjuerna med verksamhetsföreträdarna framkom att underhållsplanerna
presenteras årligen för diskussion och prioritering, samtidigt som
verksamhetsföreträdarna redovisar utvecklingssatsningar. Det framkom också i
intervjuerna att informationen till verksamheten när det är dags för reparationer och
underhåll brister. Det upplevs inte ske någon anpassning till verksamheten som pågår i
lokalerna, samtidigt som det inte görs någon uppföljning av vilka åtgärder som
genomförts och vilka störningar åtgärden medförde för verksamheten.

Bedömning
— Finns det underhållsplaner?
Det saknas underhållsplaner som utgår från underhållsbesiktningar med kostnads- och
tidsatta åtgärder fördelade över en längre tidshorisont inom samtliga områden.
För fastigheterna delar vi delvis fastighetschefens bedömning att verksamhetens
ändrade behov begränsar nyttan av längre planer, även om vi anser att styrelsen och
kommunen bör vara löpande uppdaterad om en eventuell underhållsskuld och dess
storlek. Vi anser samtidigt att det bör finnas en långsiktig plan för verksamhetens
behov av lokaler.
Vi anser det väsentligt för att kunna reservera nödvändiga medel i kommande
budgetar, samt att kommunen presenteras en helhetsbild om det blir aktuellt med
prioriteringar mellan verksamheter eller mellan objekt.

— Följs underhållsplanerna upp och redovisas detta till kommunstyrelsen?
Eftersom det saknas kompletta underhållsplaner kan inte kommunstyrelsen eller
tekniska utskottet bedöma om reserverade medel är tillräckliga för långsiktig och
resurseffektiv förvaltning av anläggningarna. Detsamma gäller Årehus styrelse.
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Som stöd i utvecklingen av VA-verksamheten anser vi att kommunen bör delta i
Svenskt Vattens undersökning Hållbarhetsindex. Det ställer en del krav på den egna
organisationen vad det gäller redovisning mm men vi bedömer att rapporten är ett bra
underlag för analys och slutsatser inför den strategiska planeringen.
Vad det gäller fastigheterna avgörs underhållets omfattning av hyresbeloppet, sett över
åren. Det finns ingen alternativ marknad för kommunala verksamhetslokaler och
kommunen är hänvisad till att hyra av Årehus AB. Vi anser att det ställer krav på
öppenhet och transparens mellan bolaget och kommunen vad det gäller resurser för
underhåll. Vi bedömer att det alltid finns en risk att en ineffektiv organisation eller svag
driftoptimering t ex hög energiförbrukning urholkar utrymmet för planerat underhåll.
Vi anser samtidigt att underhållsåtgärderna ska anpassas så att störningen på
verksamheten minimeras. Genom att ställa frågor efter varje åtgärd kommer det
successivt att utvecklas ett effektivt arbetssätt, anpassat till verksamheten.

— Överensstämmer kommunens budget för underhåll med bedömt
underhållsbehov?
Det finns ingen dokumentation över bedömt behov. De intervjuade gör bedömningen
att det framtida behovet av medel för underhåll av vatten- och avloppsanläggningar är
större än dagens budget. Samtidigt görs bedömningen att det finns ett visst utrymme
inom nuvarande VA-taxa för att utöka underhållsbudgeten.
Vad det gäller fastigheterna gör de intervjuade bedömningen att det inte finns någon
större underhållsskuld, utan att nuvarande underhållsbudget motsvarar behovet även i
framtiden.
Gällande gator framkom det i intervjuerna att utrymmet i investeringsbudgeten för
underhåll minskat då utrymme saknas för tillkommande kapitalkostnaderna i
driftbudgeten. Det pågår ett arbete inom kommunen att justera avskrivningstider utifrån
den tekniska livslängden, istället för de schablontider som användes tidigare. Det har
inneburit att kapitalkostnaden har ökat för många av objekten. De alternativ som
återstår är att effektivisera driften för att frigöra utrymme för kapitalkostnaderna, eller
att utöka driftbudgeten.

3.3

Särredovisning enligt lagen om allmänna vattentjänster
Det finns inget juridiskt hinder mot att VA-verksamheten helt eller delvis finansieras
med skattemedel. Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) § 30 får inte
avgifterna överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för
att ordna och driva vatten- och avloppsanläggningen.
För år 2017 redovisade verksamheten ett ekonomiskt överskott, då det på grund av
bristande bemanning inte gick att genomföra planerade åtgärder. Detsamma bedöms
gälla även för år 2018. Tekniska utskottet beslutade om att tillfälligt sänka VA-taxan
med 10 procent för år 2018 och förslaget från förvaltningen är att sänka taxan även för
år 2019.
Den samlade bedömningen är att det finns ett eftersatt underhåll och att den högre
taxan krävs för att kunna vidta nödvändiga underhållsåtgärder. I intervjuerna görs
bedömningen att bemanningssituationen är på väg att lösas och att samtliga tjänster är
besatta vid årsskiftet 2018/19. Det görs också bedömningar att taxan kan behöva höjas
ytterligare år 2020, när underhållsbehovet kartlagts.
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Bedömning
— Särredovisas kommunens kostnader för VA-ledningsnätet i enlighet med
lagen om allmänna vattentjänster?
Kostnaderna särredovisas. Då verksamheten lämnat ett ekonomiskt överskott för
år 2017 beslutade tekniska utskottet att tillfälligt sänka VA-taxan med 10 procent för
år 2018. Prognosen för år 2018 pekar på ett liknande ekonomiskt resultat och förslaget
från förvaltningen är att taxan sänks även för år 2019.
Vi bedömer att utskottet beslutat i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster.

3.4

Planering av framtida ledningsnät och verk
Utifrån antagna detaljplaner och exploateringsavtal planerar och kalkylerar tekniska
avdelningen behovet av nya anläggningar och ledningsnät för vatten och avlopp. Det
totala beloppet redovisas i kommunens årliga utvecklingsplan och fullmäktige
fastställer den ekonomiska ramen.
I intervjuerna framkom att VA-verksamheten inte har möjlighet att delta tidigt i
processen och i den omfattning som bedöms nödvändigt för både egen och gemensam
planering. Den tidigare samverkansorganisationen som leds av
samhällsbyggnadsavdelningen har tagits bort, men planeras att ersättas av ett nytt
samverkansforum.
I takt med att varje projekt konkretiseras görs prioriteringar mellan projekten. Beslut om
dessa prioriteringar tas i tekniska utskottet. Tekniska utskottet fungerar även som
styrgrupp i dessa större utbyggnadsprojekt, där utskottet hanterar frågor som rör
ekonomi, kvalitet och tidsplaner.

Bedömning
— Finns det en fastställd plan för utbyggnad av kommunal vatten- och
avloppssystem?
Det saknas fastställd plan för utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppssystem. För
närvarande finns ingen form för samverkan i tidigt skede gällande plan- och
exploateringsärenden, vilket vi bedömer vara en stor brist.
Vi gör bedömningen att fullmäktiges beslut om ekonomisk ram för att sedan överlåta till
tekniska utskottet att göra omprioritering är godtagbart då det medför både
framförhållning och flexibilitet. Samtidigt ser vi en risk med flexibiliteten att beslutad
planering inte förankras löpande bland berörda i organisationen.

— Är planen finansierad och följs den upp?
Se ovan. Tekniska utskottet utgör styrgrupp vid större utbyggnadsprojekt, vilket vi
bedömer innebär erforderlig styrning och uppföljning.

3.5

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen inte har
tillräcklig planering gällande framtida underhållsbehov av befintliga vatten- och
avloppsanläggningar, samt gator. Vi bedömer samtidigt att kommunen inte har
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erforderlig planering över framtida utbyggnad av ledningsnätet eller insyn och
inflytande över fastighetsunderhållet.
Vi noterar att det pågår ett utvecklingsarbete för att förbättra planering, styrning och
uppföljning av VA-verksamheten, där samma modell går att applicera på
gatuverksamheten. Vad det gäller gatuverksamheten kan vi inte se att det finns någon
policy, riktlinje eller fastställd strategi för förvaltning eller utbyggnad av gator, vägar,
gång-och cykelvägar, belysning och övrigt som tillhör verksamheten.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

— säkerställa den strategiska planeringen av befintligt gatu- och vägnät samt
utbyggnad av detsamma, se avsnitt 3.1.1

— genomföra kartläggning av underhållsbehovet, samt ta fram underhållsplaner med
kostnads- och tidsatta åtgärder gällande VA-anläggningar, ledningsnät och gator,
se avsnitt 3.2.1

— delta i Svenskt Vattens undersökning Hållbarhetsindex, då rapporten kan tjäna som
underlag för analys och slutsatser inför den strategiska planeringen, se avsnitt 3.2.1

— tillsammans med Årehus AB utveckla en modell för redovisning av långsiktigt behov
av lokaler med övergripande redovisning av underhållsbehovet i nuvarande
fastigheter, samt en modell för uppföljning av underhållsåtgärder för att minimera
störningarna i verksamheten, se avsnitt 3.1.1 och 3.2.1.
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