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1. Sammanfattning, revisionell 
bedömning och förslag 

På uppdrag av revisorerna i Gällivare kommun och lekmannarevisorn i Top 

bostäder AB har PwC genomfört en granskning inom den samordnade 

fastighetsförvaltningen för Gällivare kommun (genom främst service- och 

tekniknämnden, SoTn) och Top bostäder (Top) avseende främst 

fastighetsunderhållet vilket är en av de största och viktigaste delarna i 

samordningen. Uppdraget har varit att granska om arbetet med underhållet bedrivs 

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt om 

den interna kontrollen av underhållsbehovet/riskerna är tillräckligt. 

1.1. Sammanfattande bedömning:  
Nedan redogörs för bedömning av revisionsfrågan och kontrollmålen samt 

iakttagelser för de olika kontrollmålen. Den sammantagna bedömningen av 

kontrollmålen ligger till grund för bedömningen av revisionsfrågan. 

Revisionsfråga: Bedrivs arbetet med fastighetsunderhållet på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

samt är den interna kontrollen av underhållsbehovet/riskerna 

tillräckligt? 

Vår bedömning av arbetet med fastighetsunderhållet är att detta ej bedrivs på ett 

ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt. Bedömningen 

av den interna kontrollen av underhållsbehovet/riskerna är att denna ej är 

tillräcklig. 

Kontrollmål: 

Styrs och samordnas fastighetsunderhållet effektivt och tillräckligt 

mellan kommunen och bostadsbolaget? 

Vi bedömer att styrningen och samordningen av fastighetsförvaltningen mellan 

kommunen och bostadsbolaget endast till viss del är effektiv och tillräcklig. 

Den rent formella delen av den samordnade fastighetsförvaltningen anses vara 

tillräcklig. Med formell menas det som omfattas av samarbetsavtal, ägardirektiv och 

måldokument. 

Av intervjuerna framgår att samordningen mellan ToP och kommunen är av 

kortsiktig karaktär och bygger till stora delar på ”akuta åtgärder” och inte på 

planmässighet. Vi bedömer att bristerna i effektivitet till stor del beror på att det 

verkliga underhållsbehovet ej är känt vilket i sin tur leder till att aktiviteter/åtgärder 

blir mer av akut karaktär än av värdebevarande och förebyggande.  

Granskningen visar också på bristande samsyn mellan kommunen som beställare 

och Top som utförare vad gäller fastighetsunderhållet.  
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Finns det underhållsplaner som uppdateras kontinuerligt (eller i 

tillräcklig utsträckning)? 

Det finns en övergripande underhållsplan men inte några underhållsplaner på 

objekts- eller fastighetsnivå. Vår bedömning är att den befintliga underhållsplanen 

ej uppdateras i tillräcklig utsträckning. 

Underhållsplanen består till stor del av det löpande och mer akuta underhålls-

behovet vilket gör att planen saknar ett längre tidsperspektiv. Vi anser att 

underhållsplanen även behöver omfatta ett långsiktigt perspektiv för att kunna 

sägas vara tillräcklig. Dessutom visar intervjuerna att underhållsplanen inte tas 

fram i tid. Vilket enligt samarbetsavtalet skall ske 31 oktober årligen. 

Beaktas kritiska/väsentliga faktorer i budgeteringen? 

Vår bedömning är att kritiska/väsentliga faktorer endast i begränsad utsträckning 

beaktas i budgeteringen. 

Med en, enligt intervjuerna, uppskattad underhållsskuld på 500 mnkr menar vi att 

kritiska/väsentliga faktorer i budgeteringen inte har beaktats i tillräcklig 

utsträckning. Detta även om särskilda överväganden/ prioriteringar görs utifrån 

den pågående samhällsomvandlingen. I praktiken har omfattningen på det 

ekonomiska utrymmet för underhåll kommit att fungera som en budgetmässig 

regulator. Vår granskning visar vidare att budgetprocessen haft brister i o m att 

aktuella kostnader till viss del inte funnits med som underlag till budgetarbetet. 

Enligt de uppgifter vi fått fram i granskningen ligger kommunens underhålls-

kostnad på 13 kr/kvm. Den genomsnittliga underhållskostnaden för kommunala 

fastigheter ligger, enligt fackorganet Incit, på i storleksordningen 160 kr/kvm. Med 

en så låg kostnad som 13 kr/kvm bekräftas bilden ytterligare av att budgeteringen 

bortser från kritiska/väsentliga faktorer, vilket vi i sammanhanget ser som 

anmärkningsvärt med tanke på risken för kapitalförströring. 

Finns det regler för komponentredovisning av 

underhåll/komponentredovisning? 

Ett arbeta med införande av detta har under 2014 inletts i kommunen och vid 

service- och teknikförvaltningen. Det är dock för tidigt att bedöma utfallet av detta. 

Är uppföljningen av underhållskostnader tillfredställande? 

Vår bedömning är att uppföljningen av underhållskostnaderna inte är tillfreds-

ställande. Detta främst p g a att kommunen (och då i första hand Service- o 

tekniknämnden) inte kan säkerställa kvalitén i utförandet, vilket enligt intervjuerna 

bl a har att göra med att ingen uppföljning utifrån nyckeltal sker. Detta arbete 

bedömer vi dock som påbörjat eftersom SoT-nämnden har mål om att ta fram 

nyckeltal för varje verksamhet och att detta ska redovisas under 2015. 

Top redovisar månatligen kostnadsutvecklingen utifrån budgeten, vilket till viss del 

innehåller underhållskostnader. Synpunkter finns om att redovisningen av 

kostnaderna bör innehålla en mer analyserande del för att underlätta för 

korrigerande beslut. Dessutom tyder vår översiktliga granskning av fakturor från 

Top på att underlagen till fakturorna är bristfälliga.  
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Är uppföljningen enligt fastighetsstandard tillfredställande? 

Vår bedömning av uppföljningen enligt fastighetsstandard är att denna ej är 

tillfredsställande. 

Bedömningsgrunden vilar på avsaknaden av uppföljning enligt fastighetsstandard. I 

samarbetsavtalet framgår att ”kontraktsarbetena ska utföras så att skicket vid 

avtalstidens ingång bibehålls”. Eftersom ingen uppföljning utifrån fastighets-

standard genomförs går det inte att uttala sig om i vilken utsträckning detta uppnås. 

Vi kan dock se att kommunen i sina senaste målformuleringar riktat fokus mot att 

minska underhållsskulden på kommunens fastighetsbestånd vilket bör fordra att 

uppföljning av fastighetsstandarden införs. 

1.2. Förslag 
Med anledning av granskningen vill vi lämna följande rekommendationer: 

 Att SoTn säkerställer en gemensam tolkning av kommunens respektive 

Top:s roller inklusive hur den faktiska samverkan mellan parterna ska 

bedrivas avseende den samordnade fastighetsförvaltningen. 

 Att SoTn i dialog med Top tar fram och implementerar ett systematiskt 

arbete med att identifiera underhållsbehovet på lång och kort sikt i syfte att 

skapa förutsättningar för ett ändamålsenligt arbete med kommunens 

fastighetsbestånd. 

 Att Top säkerställer faktureringsunderlag som möjliggör uppföljning ned på 

objektsnivå samt att underlagen redovisas på ett sådant sätt att det tydligt 

kan utläsas hur kostnader fördelats, utifrån underhåll och andra typer av 

åtgärder inom ramen för samarbetsavtalet.  

 Att SoTn tar fram samt implementerar rutiner för att dokumentera 

fastighetsstandard. Inte minst för att förebygga kunskapsförluster i samband 

med personalbyten. 

 Att SoTn redovisar nödvändiga åtgärder utifrån den av kommunstyrelsen 

initierade kartläggningen av underhållsskulden. 

 Att SoTn i samverkan med kommunstyrelsen säkerställer en budgetprocess i 

syfte att minska inslaget av underhållskostnaden som ekonomisk regulator. 

Vidare bör processen leda till ökad samverkan/dialog mellan kommunen 

och Top i syfte att få en budget som motsvaras av den framtida utmaning 

som den stora underhållsskulden innebär. 

 Att SoTn får rutiner på plats för uppföljning och utvärdering i syfte att ge 

nämnden möjlighet att fatta korrigerande och styrande beslut avseende den 

samordnade fastighetsförvaltningen i allmänhet och fastighetsunderhållet i 

synnerhet.  
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2. Inledning 

Behovet av granskningen har framkommit genom revisorernas risk- och 

väsentlighetsbedömning.  

Som alla fysiska anläggningstillgångar kräver fastigheterna underhåll för att bevara 

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

av underhållsåtgärder som ackumuleras samt att investerings- och reinvesterings-

behovet måste tidigareläggas.  

Ytterligare konsekvenser är att fastighetsbeståndet får en försämrad standard vilket 

leder till sämre arbets- och brukarmiljö samt kritik och sanktioner från 

myndigheter. 

Mål och riktlinjer för skötsel av fastigheter och anläggningar är viktigt för att upp-

rätthålla en hög kvalitet i underhåll och reinvestering. Realistiska underhållsplaner 

utifrån behoven är också en nödvändig utgångspunkt. Som en del i god ekonomisk 

hushållning ligger kraven på bra och långsiktigt underhåll av fastigheterna. 

Kommunen har 2006 överfört fastighetsförvaltningen avseende kommunens 

verksamhetslokaler till det kommunala bostadsbolaget Top bostäder AB. 

2.1. Revisionsfråga och kontrollmål 
Följande revisionsfråga har varit styrande för granskningen: 

 Granskningen syftar till att bedöma om fastighetsunderhållet bedrivs på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om 

den interna kontrollen av underhållsbehovet/riskerna är tillräckligt 

För att kunna besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål ställts upp: 

 Fastighetsunderhållet styrs och samordnas på ett effektivt och tillräckligt 

sätt mellan kommunen och bostadsbolaget 

 Det finns underhållsplaner och de uppdateras kontinuerligt.  

 Kritiska/väsentliga faktorer har beaktats i budgeteringen.  

 Det finns regler för redovisning av underhåll/ komponentredovisning 

 Det finns en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader 

 Det finns en tillfredsställande uppföljning enligt fastighetsstandard 
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2.2. Revisionskriterier 
Mål och riktlinjer för skötsel av fastigheter och anläggningar, Kommunallagen 6:7  

2.3. Metod och avgränsning 
Metoderna i denna granskning har varit intervjuer och analys av relevanta 

dokument. Avgränsningen i form av intervjuer har gjorts till kommunchef, 

ekonomichef, VD för Top bostäder AB inklusive tjänstemän samt kommunens 

fastighetssamordnare. Dokumentgranskningen har avgränsats till protokoll, 

samarbetsavtalet mellan kommunen och Top bostäder AB, ägardirektiv, styrkort, 

verksamhetsplaner, underhållsplan, budget, dokument från skyddsronder samt 

beslut och andra underlag kopplade till fastighetsunderhållet. 

Service- och tekniknämnden, SoTn, är tillsammans med Top bostäder AB, Top, 

revisionsobjektet i denna granskning.  
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3. Granskningsresultat 

I avsnittet redogörs för resultatet uppdelat per kontrollmål. Bedömningen per 

kontrollmål samt den sammanfattande bedömningen återfinns i rapportens 

inledande del 1.1. 

3.1. Styrning och samordning 
Den samordnade fastighetsförvaltningen i Gällivare kommun har sitt ursprung i en 

omstrukturering där kommunen ville säkra kompetensen på fastighetsområdet. 

Samarbetsavtalet möjliggjorde att personal från kommunen flyttades till Top och 

samtidigt innebar avtalet att bolaget fick ansvar för förvaltningen av kommunens 

fastighetsbestånd. En mer detaljerad redogörelse av samarbetsavtalet, styrande 

dokument samt den faktiska samverkan/samordningen avseende 

fastighetsförvaltningen lämnas nedan. 

3.1.1. Samarbetsavtal 

Åtagandet för den samordnade fastighetsförvaltningen regleras av det 

samarbetsavtal som finns tecknat mellan kommunen och Top. Av avtalet framgår 

att Top tar på sig ett ”helhetsansvar för samtliga åtgärder och insatser som löpande 

krävs för att byggnader och mark ska fungera ändamålsmässigt för 

verksamheterna”, Samarbetsavtal 2012-10-01. 

Ägandet av kommunala verksamhetslokaler och fastigheter ligger kvar hos 

kommunen. 

I avtalet framgår att parterna förbinder sig att ”samråda med varandra innan 

åtgärder vidtas eller förändringar av väsentlig betydelse genomförs” som kan 

omfattas av samarbetsavtalet. Dessutom förbinder sig parterna att genom 

kontinuerlig dialog hålla varandra informerade om frågor som berör 

samarbetsavtalet.  

Enligt avtalet är det också kommunen som meddelar Top tillgängligt 

budgetutrymme för fastighetsförvaltningen. 

Åtagandet för Top består av en fast och en löpande del. Den fasta delen av åtagandet 

består till stor del av administrativa arbetsuppgifter. Dessa administrativa 

arbetsuppgifter finns uppräknade i en gränsdragningslista som bifogats avtalet 

(bilaga 04). Exempel på administrativa arbetsuppgifter som hamnar under Top:s 

åtagande är felanmälan, uppsägning av hyresavtal, en övergripande tillsyn m.m. 

Kommunen står enligt gränsdragningslistan för förhandlingar kopplat till 

hyresavtalen, kölistor in- och utflyttningar m.m. Den löpande delen utgörs av drift, 

felavhjälpande underhåll samt planerat underhåll. 
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Vidare innebär samarbetsavtalet att Top varje månad ska fakturera en tolftedel av 

den tilldelade fasta budgeten. Den löpande delen debiteras per månad en månad 

efter aktuell bokföringsperiod. Även om Top budgeterar får bolaget betalt först efter 

skriftlig beställning och efter prestation. I praktiken innebär detta att Top 

fakturerar kommunen för både den fasta och den löpande delen av avtalet 

månatligen. 

Avtalet reglerar även förhållandet mellan förvaltaren (Top) och verksamheten. I en 

gränsdragningslista redogörs för ansvaret avseende byggnadens utvändiga (ex. 

yttertak, fönster och éntre) och invändiga (ex. inredning, kontor och utrustning) 

delar, va, vvs, kyl och processystem samt elsystem. Enligt intervju finns visst behov 

av utveckling avseende förhållandet mellan förvaltaren och verksamheten. 

Utvecklingsbehovet mellan verksamheten och förvaltaren handlar främst om att 

verksamheten av gammal vana genomför arbeten som enligt avtalet ligger under 

Top:s ansvar, exempelvis en krånglande entrédörr där verksamhetens egen 

personal, vaktmästare eller liknande, åtgärdar problemet. I sammanhanget uppges 

detta inte vara något stort problem, men ett område som kan förbättras. 

Det framgår av samarbetsavtalet att Top ska utöva tillsyn samt skötsel av samtliga 

förvaltningsobjekt som finns upptagna i en lista i avtalet, bilaga 06. Enligt bilagan, 

som är daterad 2012, handlade det om drygt 140 000 kvm-yta. Top ska även utföra 

felavhjälpande och planerat underhåll. Det planerade underhållet ska utföras enligt 

fastslagen underhållsplan. Ansvaret att årligen ta fram underhållsplanen åläggs 

kommunen. Underhållsplanen ska senast tas fram 31 oktober varje år. Enligt 

samarbetsavtalet åtar sig Top funktionskrav för de olika förvaltningsobjekten, vilka 

innebär att ”kontraktsarbetena ska utföras så att skicket vid avtalstidens ingång 

bibehålls”. 

3.1.2. Verksamhetsplan kommunstyrelsen 

Av kommunstyrelsens, Ks, verksamhetsplan framgår att ”kommunens underhålls-

skulder för lokaler, vägar, vatten och avlopp måste minska för att det inte ska 

byggas underhållsberg som blir för stora att hantera. Det innebär att underhållet 

måste öka i kommunen. En utredning gällande totalt eftersatt underhåll samt 

beräknat årligt underhållsbehov ska tas fram under perioden.” 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan finns även Ks styrkort och av detta framgår 

att kommunen inom perspektivet ekonomi ska ha ”en god ekonomisk hushållning 

genom att kommunens resurser används på ett sådant sätt att varje generation bär 

kostnaderna för den service som den konsumerar.” 

Kommunen har ett strategiskt mål som lyder: ”Underhållsskulder gällande 

fastigheter, anläggningar, vägar, vatten och avlopp ska minska.” 

Av kommunstyrelsens styrkort framgår att målet inom perspektivet ekonomi är 

”effektivt nyttjande av verksamhetslokaler och minskade underhållsskulder.” 

Intervjun med kommunledningen i kombination med Ks styrkort ger vid handen att 

kommunen kommer rikta framtida fokus mot insatser i syfte att minska 

underhållsskulden.  
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3.1.3. Verksamhetsplan service- och teknikförvaltningen 

Av SoT-nämndens verksamhetsplan framgår att: ”infrastrukturen är kraftigt 

eftersatt och underhålls- och reinvesteringsbehovet för gator, vägar, belysning, VA- 

nätet och anläggningar, och verksamhetslokaler är idag mycket stort. 

Underhållskostnaderna ökar ständigt och det arbete som görs i dagsläget är endast 

av ”akut” karaktär. Statusen är så dålig på vissa områden att risk för fortsatt 

misstroende mot kommunal service föreligger.” 

”Mer ändamålsenliga lokaler behövs på sikt för delar av förvaltningen för att kunna 

nyttja resurserna optimalt. Det finns en stor potential i att utveckla 

fastighetsförvaltningen och effektivisera användandet av kommunens 

verksamhetslokaler. En kartläggning av lokalförsörjningsprocessen och införande 

av ett internhyressystem pågår vilket kommer att utveckla lokalplaneringen.” 

Vidare står det att läsa i verksamhetsplanen att SoT-nämnden ska bidra till att 

skapa ett attraktivt Gällivare genom att bland annat ” kontinuerligt arbeta för ett 

ökat underhåll av verksamhetslokaler och en långsiktig lokalplanering”. 

Av VEP framgår att ”nämnd och förvaltningsarbete skall få mer ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv verksamhet genom att: 

 all verksamhetsledning ska följa principen planera, budgetera, genomföra, 

utvärdera och följa upp i nämnd ordning 

 separera ansvar för drift- och underhåll från ansvar för investeringar och 

projekt 

 arbeta och kontinuerligt följa upp avtal i syfte att förbättra och utveckla dem, 

samt relationen till våra entreprenörer och leverantörer 

 öka nyckeltalsanvändningen för att utveckla uppföljning av verksamheten” 

SoT-nämndens VEP innehåller styrkort där det framgår vilka mål nämnden beslutat 

om inom de perspektiv som beslutats av KF. Mål som har en direkt koppling till 

granskningsområdet återfinns i perspektiven medborgare samt ekonomi i 

styrkortet. 

KF:s mål inom perspektivet medborgare är ”väl fungerade kommunala 

verksamheter som medborgarna är nöjda med”. SoT-nämndens mål inom 

perspektivet medborgare är att ”vidmakthålla och utveckla fastigheter”. Styrtalen 

för målet enligt styrkortet är att det planerade underhållet samt det effektiva 

lokalutnyttjandet ska öka och att utförda bostadsanpassningsåtgärder i samband 

med nybyggnation minskar. 

Inom perspektivet ekonomi är KF:s mål att ”underhållsskulder gällande fastigheter, 

anläggningar, vägar, vatten och avlopp ska minska”. De mål som SoT-nämnden satt 

upp inom perspektivet ekonomi är att ”aktivt delta i verksamhetsplanerings-

processen, samt öka nyckeltalsanvändning för att få en kostnadseffektiv verk-

samhet”. Som exempel på styrtal för målet kan nämnas lokalkostnad kr/kvm där 

målnivån är en minskning samt att energiförbrukningen kWh/kvm /förbrukningsel 

per fastighet ska minska. Dessutom har SoT-nämnden som styrtal att nyckeltal för 

varje verksamhet ska tas fram och redovisas.  
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3.1.4. Ägardirektiv Top bostäder AB 

Av ägardirektiven framgår att föremålet för bolagets verksamhet är att ”inom 

Gällivare kommun förvärva, avyttra, bebygga, äga och förvalta fastigheter med 

bostäder eller kommunala verksamhetslokaler och därtill hörande kollektiva 

anordningar.” 

Det framgår av ägardirektivet att samarbetsavtalet är ett styrande dokument för 

Top. I ägardirektivet står att läsa: ”Bolagets verksamhet och förhållande regleras 

genom lag och författning samt genom avtal mellan kommunen och bolaget”. 

3.1.5. Samverkan/samordning kommun – Top bostäder AB 

Samordningen av fastighetsförvaltningen består bl. a. av träffar mellan 

representanter för Top och komunnens fastighetssamordnare. Kommunens 

fastighetsamordnare fungerar som beställarombud enligt samarbetsavtalet och är 

organisatoriskt placerad vid teknikavdelning inom SoT-förvaltningen. Under 

träffarna går Top tillsammans med kommunens fastighetssamordnare igenom 

underhållsplanen och prioriterar insatserna utifrån planen. 

Top ansvarar för redovisningen av det ekonomiska utfallet. Redovisningen av det 

ekonomiska utfallet sker varje månad. Enligt intervjuerna önskar kommunen att 

redogörelsen får en mer analyserande karaktär, exempelvis att orsaker till 

eventuella avvikelser framgår. 

Varje år genomförs skyddsronder avseende kommunens fastigheter. Skydds-

ronderna ligger till grund för den underhållsplan där aktiviteter och åtgärder för 

kommunens fastigheter sammanställs i form av en lång (f n drygt 400 rader/ 

aktiviteter) lista i ett EXCEL-dokument. Enligt kommunens fastighetssamordnare 

medför inspektionen via skyddsronderna att kommunen får en god bild av hur 

underhållsbehovet ser ut. Både kommunen och Top har representanter med under 

skyddsronderna. 

Resultatet av skyddsronden bearbetas sedan av kommunens fastighetssamordnare i 

dialog med verksamhetscheferna där syftet är att prioritera bland aktiviteterna i 

underhållsplanen. Efter att kommunens fastighetssamordnare och verksamhets-

cheferna prioriterat sätter sig fastighetssamordnaren och Top för att göra de sista 

prioriteringarna. Kommunen och Top fortsätter att veckovis träffas för att prioritera 

vilka åtgärder som ska göras utifrån underhållsplanen. 

Varje förvaltning genomför lokalplaneringsmöten i syfte att se över behovet av 

underhållet av fastigheterna. Kartläggningen omfattar en tidsrymd som sträcker sig 

från 1 till 3 år. Lokalplaneringsmöten är något som precis initierats och har enligt 

skriftligt svar från fastighetshetssamordnaren inte gett något resultat ännu. 

När Top och kommunens fastighetssamordnare genomför sina prioriteringar ligger 

dessa på säkerhetsaspekter, arbetsmiljöaspekter och skalskyddet, alltså fönster, tak, 

dörrar m m, och att detta upprätthålls. Enligt intervjuerna handlar prioriteringarna 

inte om att bibehålla fastigheternas standard beroende på att resurserna inte 

medger detta.  
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I sammanhanget kan nämnas att dialogen mellan kommunen och bolaget historiskt 

har varit problematisk och till viss del bristfällig, enligt de intervjuade. Idag 

upplever de att dialogen fungerar bättre, dock har parterna fortfarande till viss del 

olika syn på rollerna och huruvida resurserna hos Top ska räcka till för att bolaget 

ska ha möjlighet att utföra åtagandet enligt samarbetsavtalet. 

Av intervjuerna framgår att beställar- och utförardelen i den samordande 

fastighetsförvaltningen har delar som kan utvecklas. Ur utförarsynpunkt finns 

önskemål om att kunna arbeta mer långsiktigt med fasighetsunderhållet, men där 

förändringar med kort varsel och ofta högre kostnader än beräknat medför problem 

att resursmässigt kunna utföra aktiviteter/åtgärder utifrån både underhållsplanen 

och åtagandet enligt samarbetsavtalet. De sena förändringarna medför att Top 

väljer att i vissa fall avvakta med att sätta igång planerade aktiviteter/åtgärder. 

Vidare framgår det av intervjuerna att det från beställarsynpunkt finns viss oro över 

om åtgärder/aktiviteter eller projekt blir utförda vilket leder till detaljstyrning för 

att säkerställa utförandet. Vår bedömning är att de sena förändringarna dels är ett 

symptom på att planeringsunderlaget inte är tillräckligt. Ett tillräckligt planerings-

underlag kan inte eliminera alla ”akuta åtgärder” men skulle bidra till ett, för den 

samordnade fastighetsförvaltningen, mer långsiktigt underlag över vilka åtgärder/ 

aktiviteter som behöver genomföras. Behov finns att underhållsplanen ges en mer 

långsiktig karaktär i kombination med att rollerna genom dialog förtydligas för ett 

mer strukturerat arbete med den samordnade fastighetsförvaltningen och för att 

underlätta samverkan och samsyn mellan parterna. 

3.2. Underhållsplaner 
Enligt samarbetsavtalet ska kommunen årligen senast den 31 oktober ta fram en 

underhållsplan som ska visa hur underhållsbehovet ser ut. Av intervjuerna och 

kommunens protokoll framgår att underhållsplanen för 2015 inte har fastställts till 

den 31 oktober. Underhållsplanen fungerar, enligt intervjuerna, som en 

beställningslista för det aktuella året över de aktiviteter/åtgärder kommunen 

identifierat på objektsnivå i syfte att reparera, underhålla eller reinvestera i 

fastighetsbeståndet. 

Den underhållsplan som finns framtagen bygger på; de årliga skyddsronder som 

genomförs på kommunens fastigheter, de anmälningar gällande fel och brister som 

sker löpande från verksamheterna, respektive förvaltnings lokalplaneringsmöte 

samt den vetskap om fastigheternas skick de som arbetar med fastigheterna 

besitter. Under skyddsronden inspekteras fastigheterna utifrån både inre och yttre 

fastighetsstandard. Behovet av underhållsaktiviteter samlas i en Excelfil. Vi har inte 

fått något material som kunnat visa hur underhålls- eller investeringsbehovet ser ut 

på lång sikt utan vår tolkning är att underhållsplanen i huvudsak består av åtgärder 

kopplade till det löpande och mer akuta underhållsbehovet. 

Av underhållsplanen framgår det per objekt vilka aktiviteter som behöver 

genomföras. Aktiviteterna beskrivs i text och kategoriseras utifrån planerat 

underhåll, teknisk reinvestering samt investering. Varje aktivitet prioriteras sedan 

avseende i tid när de ska/kan genomföras.  
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3.3. Kritiska/väsentliga faktorer har beaktats i 
budgeteringen 

För att budgeten ska kunna sägas ta hänsyn till kritiska/väsentliga faktorer krävs 

bla a att kommunen har kännedom om vad dessa faktorer kan vara. Enligt 

intervjuerna finns ingen uppföljning utifrån nyckeltal vilket försvårar för 

kommunen att säkerställa kvalitén i utförandet i förhållande till funktionskraven i 

samarbetsavtalet. Att kommunen inte kan säkerställa kvalitén i utförandet medför 

svårigheter att fastställa en budget som motsvaras av de insatser som krävs för att 

exempelvis en viss fastighetsstandard ska kunna uppehållas. 

Rambudgeten för fastighetsunderhållet fastställs av SoT-nämnden och täcks till 

stora delar av hyresintäkterna, vilket både intervjuerna och det material vi tagit del 

av i form av underlag till detaljbudgeten visar. I sammanhanget bör noteras att 

budgetramen under de senaste åren har varit densamma. Enligt intervjuerna har 

ökade kostnader i form av exempelvis personalkostnader inte medfört någon 

uppräkning av rambudgeten. 

För att en uppräkning av SoTn:s rambudget inklusive delen för fastighetsunder-

hållet ska kunna vara möjlig krävs en motsvarande höjning av internhyran, enligt 

kommunchefen. Eventuell höjning av internhyran beslutas av kommunfullmäktige 

och ska föregås av ett underlag som presenteras i samband med budgetarbetet. Vår 

tolkning av detta är att brister i budgetprocessen medfört att internhyran inte har 

höjts i nivå med underhållsbehoven. 

Vidare tolkar vi att Top fördelar den tilldelade rambudgeten utifrån kända 

kostnader. Med en statisk tilldelad rambudget menar de intervjuade att kostnader 

för underhållet fungerat som en ”ekonomisk regulator” och att avsatt budgetmedel 

inte speglar underhållsbehoven. Den statiskt tilldelade budgeten anses vara en av 

anledningarna till den för kommunen uppdämda underhållsskulden. 

Intervjuerna visar även att det finns skillnad i hur kommunen respektive Top ser på 

hur det resursmässigt, i form av anställda, finns möjligheter för Top att lösa 

åtagandet enligt samarbetsavtalet. Kommunen gör bedömningen att det finns 

tillräckligt med resurser för Top att klara åtagandet. Top å sin sida gör 

bedömningen att resurserna inte räcker för åtagandet enligt samarbetsavtalet. Vår 

tolkning är att skillnaden i hur kommunen och Top ser på Top:s möjligheter att 

resursmässigt lösa åtagandet bidrar till att budgetprocessen blir lidande. 

Top för en dialog med kommunen utifrån den satta budgeten. Om budgeten av 

någon anledning skulle behöva utökas är det kommunens fastighetssamordnare 

som sköter processen för att äska mer pengar hos kommunen. 

Upplevelsen från Top är att budgeten är snålt tilltagen och att de redan i april kunde 

göra bedömningen att budgeten inte kommer kunna hållas för 2015. Budgetens 

storlek medför, enligt Top, att underhållet blir mer av akut än planerad och 

värdebevarande karaktär  
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Enligt intervjuerna är Gällivare kommuns underhållsskuld på i storleksordningen 

500 mnkr. Exakt hur stor den uppdämda underhållsskulden är vet inte kommunen 

idag. Enligt Ks verksamhetsplan har ett uppdrag initierats där ett av syftena är att 

synliggöra storleken på underhållsskulden. I sammanhanget bör lyftas fram att 

kommunen gör bedömningen att fastighetsbeståndet som en följd av samhälls-

omvandlingen kommer få en ”uppfräschning”. 

Samhällsomvandlingen medför att kommunen kommer riva och bygga nya 

fastigheter vilket kommer leda till en föryngring av kommunens fastighetsbestånd. 

Vilken effekt samhällsomvandlingen kommer få på underhållsskulden är inte 

närmare känt men den bör rimligen innebära att underhållsbehoven sammantaget 

minskar på kort till medellång sikt. 

Av intervjun med kommunens fastighetssamordnare är den uppskattade 

underhållskostnaden ca 13 kr/kvm. Av erfarenhet från andra kommuner vet vi att 

13 kr/kvm är en mycket låg siffra. 

Ett tänkbart riktvärde för den kommunala fastighetsförvaltningen är de nyckeltal 

som genom årlig statistik tas fram av konsultföretget Incit och visar ett snittvärde 

för underhållskostnaderna. Det beräknade nyckeltalet är enligt Incit 160 kr/kvm1. 

Nyckeltalet ska inte ses som det absoluta talet för fastighetsförvaltningen utan som 

ett riktvärde i budgetarbete, årskostnadsanalyser och projekteringsarbeten m.m. 

För den enskilda kommunen kan det finnas många olika faktorer som påverkar 

avvikelserna mot nyckeltalen, så som omfattning av lokaltyper, gränsdragning för 

ansvarsfördelning, taxor och ambitionsnivåer hos fastighetsägaren. Att vi i 

granskningen använder nyckeltalet är endast för att få en jämförelse och indikation 

på omfattning av underhållskostnader/-behov. 

3.4. Redovisning av underhåll/ 
komponentredovisning 

Av intervjuerna framgår det att service- och teknikförvaltningen börjat titta på 

formerna för komponentavskrivningar enligt det nya regelverket K3, BFANR 

2012:12. Förenklat handlar komponentredovisningen om att fastigheten delas upp 

utifrån hur lång förbrukningsperiod dess olika beståndsdelar beräknas ha. 

Exempelvis förväntas stommen ha längre förbrukningsperiod än vad taket eller 

fönstren har. I de fall då betydande komponenter har väsentlig skillnad i 

förbrukningstid ska dessa skrivas av på olika lång tid. Det kan innebära att 

stommen skrivs av på exempelvis 80 år och att tak skrivs av på avsevärt kortare tid 

eftersom förbrukningstiden är kortare för taket. 

  

                                                             
1 Repab fakta 2013 med uppräkning för beräknad kostnadsökning 2015 (nyckeltalet 2015 var 155 

kr/kvm), Nyckeltal för kostnader och förbrukningar Kontor, Förskolor, Vårdbyggnader (avseende 
omsorgslokaler), Skolor och bostäder. Nyckeltalen är ett genomsnitt av de totala värdena för 
typfastigheter 1-3 för varje kategori och omräknat med faktor 0,8 till BTA (bruttoarea). 
Underhållskostnaderna omfattar felavhjälpande underhåll och planerat underhåll för mark, utvändig 
byggnad, invändig byggnad och installationer. 
2
 BFANR, Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledning om årsredovisning och 

koncernredovisning. 
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3.5. Uppföljning av underhållskostnader 
Den uppföljning som sker avseende underhållskostnader är, enligt intervjuerna, 

den rapportering som Top genomför månadsvis för kommunens fastighets-

samordnare. Rapporteringen handlar om föregående månads resultat i form av 

kostnader. Av intervjuerna framgår att under 2014 skedde ingen uppföljning av 

kostnader på objektsnivå. Enligt intervjuerna medför bristfälliga system att det 

endast går att plocka ut siffror för hur kostnaden ser ut totalt och inte hur den har 

fördelat sig på objektsnivå eller per projekt. 

Vidare visar intervjun med fastighetssamordnaren att det utifrån den enskilda 

fakturan inte alltid framgår vilka delar som är underhåll och att detta beror på hur 

fakturorna redovisas/skrivs.  

Vi har tagit del av olika leverantörsfakturor och underlag som visar hur fakturorna 

har konterats. Den översiktliga granskning vi gjort av underlaget bekräftar bilden av 

att det är svårt att utläsa av fakturorna vilka delar som varit underhåll. I samman-

hanget lyfts fram att det under våren 2015 tagits fram ett verktyg som, enligt 

skriftligt svar från fastighetsamordnaren, kommer leda till att projekt kommer 

kunna följas upp månatligen. Vidare lyfts i sammanhanget även fram att 

omsättning på personal har bidragit till att uppföljningen har haltat, gäller främst 

fastighetsplanerare och ekonom. 

Av intervjuerna framgår att kommunen väljer att inte höja sina internhyror trots en 

bedömning att en höjning skulle vara befogad med tanke på fastighetsbeståndets 

underhållsbehov. En av orsakerna enligt intervjuerna till att höjningen av hyrorna 

uteblir beror på att det saknas tillräckligt med underlag för att en höjning av hyran 

ska kunna motiveras. Enligt intervjuerna skulle en förbättrad uppföljning och 

utvärdering inom den samordnade fastighetsförvaltningen, exempelviss utifrån 

nyckeltal, kunna ge kommunen underlag för att motivera eventuella 

hyreshöjningar. 

3.6. Uppföljning enligt fastighetsstandard 
Det förekommer idag, enligt intervjuerna, ingen uppföljning utifrån fastighets-

standard utöver skyddsronderna som nämnts ovan. Kunskapen hos de tjänstemän 

på Top som arbetar med de kommunala fastigheterna uppges dock vara god 

avseende fastighetsstandarden men någon direkt dokumentation finns inte avs 

detta. 

Däremot bör Ks styrkort med mål om att underhållsskulderna ska minska medföra 

ett behov av att både underhållsbehov och fastighetsstandard följs upp. 

2015-09-01   

Hans Forsström   

Uppdrags- och projektledare   
 


