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1 Sammanfattande bedömning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har PwC

genomfört en granskning av om Service- och Tekniknämndens, SoTn, underhåll av

gator bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.

Vi bedömer utifrån granskningens fyra kontrollmål följande:

1. Har kommunen den planering av gatuunderhållet som krävs utifrån

förutsättningarna för god ekonomisk hushållning?

Kommunen saknar långsiktig och dokumenterad planering för mer periodiskt och

systematiskt underhåll. Det underhåll som utförs är i huvudsak begränsat till

löpande drift såsom vinter- och sommarväghållning samt asfaltering/toppning av

vägbanor. I övrigt består underhållet mer av akuta åtgärder och kortsiktiga

förbättringar. Mot denna bakgrund kan planeringen inte motsvara vad som

fordras utifrån vedertagna kriterier för god ekonomisk hushållning.

2. Hur står kommunens budget för underhållet i proportion till

anläggningarnas ekonomiska livslängd?

Exakta beräkningar på detta är svårt att göra med de underlag som föreligger men

våra beräkningar tyder på att underhållsnivån kan vara så liten som endast en

tredjedel av den ekonomiska teoretiska livslängden. Samtidigt ska noteras att den

faktiska livslängden i många fall kan vara längre än den ekonomiska men

knappast, annat än i undantagsfall, så lång som tre gånger denna. Det är således

tydligt att SoT-nämnden – oaktat hur effektivt befintliga resurser har nyttjats -

inte har förfogat över erforderliga resurser för att bedriva ett gatuunderhåll i nivå

med förslitningen, och än mindre i nivå med de ansamlade behoven. Något som i

praktiken innebär att de långsiktiga underhållsbehoven snarare ökar än minskar

år för år. Ett förhållande som medför risker för ökande akuta och kostnads-

krävande åtgärder vilket kan få återverkningar, kanske allvarliga sådana, för den

samlade kommunala ekonomin.

3. Vilka erfarenheter har kommunen av de olika lösningar för gatuunderhållet

som tillämpats de senaste åren? Vilka slutsatser har dragits från dessa för

framtida planering av underhållsinsatserna?

De uppföljningar som genomförts av egenregi respektive entreprenadlösningar

tyder på att övergången till något mer egenregi har varit såväl kvalitetshöjande

som kostnadssänkande. Samtidigt ska noteras att detta avser i stort sett bara den

löpande driften och inte mer långsiktigt underhåll.
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4. Vilken uppföljning av eventuella underhållsplaner sker och hur återkopplas

dessa till nämnden?

Uppföljningen består främst i löpande rapportering avseende ekonomi- och

verksamhetsaspekter samt periodisk uppföljning i delårs- respektive

årsredovisningar. Samtliga dessa återkopplas till nämnden.

Vår sammanfattande bedömning utifrån revisionsfrågan är:

 Att SoT-nämndens arbete med gatuunderhållet inte är ändamålsenligt men

att nämnden för det underhåll som bedrivs har en tillräcklig intern kontroll

vad gäller kvalitetsaspekter och ekonomiskt utfall.

Vi noterar i sammanhanget som positivt det arbete som inletts i form av en

infrastrukturutredning (och därav följande handlingsplaner) som påvisar

de långsiktiga underhållsbehoven på en övergripande nivå.

Mot bakgrund av granskningens resultat lämnas följande rekommendationer:

 Att SoT-nämnden inrättar rutiner för en löpande och dokumenterad

underhållsplanering baserad på inventering av befintliga behov och

kostnader. Vi menar att den framtagna infrastrukturplanen kan vara en bra

grund för detta.

 Att SoT-nämnden närmare utreder och tydliggör vilka risker som föreligger

för att inte lyckas leva upp till god ekonomisk hushållning vad gäller

befintliga tillgångar i form av gator och vägar. Utan att det varit föremål för

denna granskning menar vi att detta kan vara lämpligt att kombinera med

motsvarande utredning avseende VA-nätet.
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2 Bakgrund, syfte och metod

Kostnader för underhåll på kommunaltekniska anläggningar svarar för en ansenlig

del av den årliga driftskostnaden av dessa. Underhållet spelar dessutom en

avgörande roll för möjligheterna att effektivt utnyttja befintliga anläggningar. I

den nuvarande ekonomiska situationen har flera kommuner i stället för att

optimera underhållet sett sig tvingade att minska det, vilket kan komma att få

negativa konsekvenser på längre sikt. I Gällivare har olika lösningar för

gatuunderhållet provats de senaste åren, med varierande grad av egen regi och

entreprenad.

Underhållsinsatserna är ett viktigt instrument för kommunens förutsättningar att

leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

I samband med revisorernas väsentlighets- och riskanalys framkom behov av att

granska kommunens underhåll av gator vare sig det sker i egen regi eller på

entreprenad.

Granskningen syftar till att pröva och bedöma om underhållet av gator bedrivs

ändamålsenligt och på ett tillfredställande sätt.

Revisionsfråga:

 Är SoT-nämndens arbete med gatuunderhållet ändamålsenligt och

bedrivs det med tillräcklig intern kontroll?

Kontrollfrågor:

 Har kommunen den planering av gatuunderhållet som krävs utifrån

förutsättningarna för god ekonomisk hushållning?

 Hur står kommunens budget för underhållet i proportion till

anläggningarnas ekonomiska livslängd?

 Vilka erfarenheter har kommunen av de olika lösningar för

gatuunderhållet som tillämpats de senaste åren? Vilka slutsatser har

dragits från dessa för framtida planering av underhållsinsatserna?

 Vilken uppföljning av eventuella underhållsplaner sker och hur

återkopplas dessa till nämnden?
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2.1 Revisionskriterier
Kommunallagens skrivningar om god ekonomisk hushållning.

SoT-nämndens reglemente och fullmäktiges mål för nämnden.

2.2 Metod och avgränsning
Intervjuer har genomförts med sju ansvariga tjänstemän (SoT-chefen, berörda

avdelningschefer och ingenjörer). Därutöver har samtal förts med ansvarig

förvaltningsekonom vilken har bistått med ekonomiska underlag.

Dokumentstudier har gjorts av utredningar, investeringsbudget, underhållsplaner

och uppföljningar av dessa. Vidare har protokoll/beslut gåtts igenom liksom

årsredovisning och delårsrapport 2012 resp 2013.
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3 Granskningsresultat

Det kommunala vägnätet är mycket omfattande och för att inledningsvis ge en bild

av detta har vi sammanställt några uppgifter från SoT-förvaltningen. Gällivare

kommun förvaltar 122 km gator och 56 km Gång- och Cykelvägar, vilket motsvarar

ungefär 1 miljon kvm gator/vägar som till övervägande del är asfalterade. Dessa

beräkningar baseras på en genomsnittlig gatubredd på 6 meter.

Vägnätet kräver givetvis ett löpande underhåll och vad som enligt förvaltningen

går att mäta med viss exakthet är den mängd vägyta som beläggs varje år. Totalt

under år 2012 reinvesterades 9 000 kvm asfalterad väg och nyinvesterad väg

uppgick till 6 000 kvm asfalterad väg. Alltså har totalt 15 000 kvm väg lagats eller

gjorts ny under 2012. Till detta kommer det underhåll, eller löpande drift, som

består i snöröjning, hyvling av grusvägar, slybekämpning m m.

3.1 Organisation, mål och riktlinjer för skötsel av
gator/vägar

Service- och teknikförvaltningen är underställd Service- och Tekniknämnden,

SoTn. Den har en central administrativ stabsenhet och fyra olika

verksamhetsområden enligt denna organisationsskiss:

Enligt kommunens hemsida ansvarar förvaltningen för följande med koppling till

granskningsområdet:

”Service- och teknikförvaltningen har uppdraget att arbeta för ett attraktivt

Gällivare. Vi erbjuder kommunmedborgare och näringsliv en god teknisk

försörjning till så låg kostnad som möjligt inom områdena gator/vägar, trafik,

vatten och avlopp, parker och avfall. I alla dessa verksamheter är frågorna om

trygghet av stor vikt när det gäller våra anläggningar och i vår leverans av service.

Vi erbjuder medborgarna ett system med gång- och cykelvägar, skidspår,

simhallar och sporthall där det ges goda möjligheter att träna och röra sig.

http://www.overtornea.se/Kommunal_Service/Teknisk_Service/Administration-och-stab/
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Teknikavdelningens verksamhet omfattar allt från utredning och färdigställande

till drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningar, gator/vägar, samt

parker och avfallsanläggningar.

Gata/park-enheten ansvarar för drift och underhåll av gator och vägar,

gatubelysning, kommunens parker, grönområden, rastplatser, lekplatser, gång-

och cykelvägar, samt underhåll av isbanor och skidspår.”

På hemsidan finns även informationstext avseende gatuunderhållet angående

främst vinterväghållningen/snöröjningen. Informationen på hemsidan om

sommarväghållningen och framförallt om det allmänna gatuunderhållet är

betydligt mer sparsam.

I årsredovisningen för 2012 nämner SoTn följande om gatuunderhållet.

”En ny organisation för snöröjningen har under hösten införts i syfte att öka

servicenivån till medborgarna. Kommunen ansvarar själv för snöröjning inom

vissa områden samt har anlitat entreprenörer till övriga områden.” Vidare finns

följande kommentar till målet att ”Vidmakthålla och utveckla trafiksäkerhet,

trygghet och allmän säkerhet”:

”Under året har trafiksäkerhetsåtgärder genomförts, bevakningen vid de fem

största riskhelgerna har höjts, belysningspunkter har utökats, samt att

medborgarna har informerats om trafikläget/åtgärder/förändringar vid flertalet

tillfällen. En belysningsplan är påbörjad och kommer att färdigställas under 2013.

Måttet att minska antalet olyckor och tillbud med 2% är svårmätt samt att det är

svårt för kommunen att påverka det totala utfallet, då olyckor i stor utsträckning

sker på Trafikverkets vägar, samt att alla tillbud inte anmäls. Någon trafikmätning

har inte gjorts under året på grund av ej implementerat mål.” Kommentaren är en

sammanvägning avseende årets prestationer gentemot de 16 styrtal som finns för

detta mål.

Från styrkortet för SoTn 2013 kan inget mer preciserat mål eller styrtal utläsas

avseende gatunderhållet. Det finns dock mål/styrtal avseende upprustning av

offentliga platser respektive ökad trafiksäkerhet. Angående det senare kan från

delårarsrapporten 2013-08-31 noteras att styrtalet ”Plan utarbetas för att öka

trafiksäkerheten” inte är påbörjad, medan det för styrtalet

”Trafiksäkerhetshöjande åtgärder” pågår ”Åtgärder enligt plan”!?!

Några mer specifika mål för gatuverksamheten än ovan redovisat finns ej

framtagna. De intervjuade bekräftar också att så är fallet men lyfter samtidigt fram

att ett arbete med mål och handlingsplaner för underhållet har inletts senaste året.
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4 Underhållsplanering

4.1 Underhåll av gator och vägar

Utan att gatuavdelningen direkt inventerar samtliga vägar i tätorterna och ute i

byarna sker en form av inventering genom den ”dagliga” tillsynen och via

kontakter med allmänhet och yrkestrafikanter. Överlag har teknikavdelningen,

enligt egen bedömning, motsvarande kontroll av vägarna i tätorten som ute i

byarna.

I driftbudgeten för SoT-nämnden finns inte någon särskild uppdelning på

löpande/akut underhåll respektive periodiserat underhåll av gator/vägar. I

praktiken tas på driften bara löpande/akuta åtgärder medan övrigt mer periodiskt

underhåll hanteras över investeringsbudgeten. Budgeten för upprustning av

gatuområden är 2 436 tkr år 2013 och avser till största delen toppbeläggningar och

lappningar.

4.1.1 Planering av gatuunderhållet
Sammantaget anser de intervjuade att det finns resurser för att sköta den löpande

driften men alldeles för lite resurser för underhållet. I centralorterna är problemen

speciellt tydliga medan inga problem av motsvarande grad anges för landsbygden.

Inga egentliga underhållsplaner finns ännu framtagna endast årliga och mer

övergripande verksamhetsplaner över vad som ska göras under ett visst år. Efter

omorganisationen på SoT-förvaltningen har dock ett arbete inletts med strategiska

planer men man har inte hunnit precisera och lägga fast några mer konkreta

underhållsplaner än. Omorganisationen som genomförts med kompetenstillskott

uppges f ö ha varit en förutsättning för att kunna dra igång ett mer långsiktigt

planeringsarbete. Förutsättningarna för detta stärks också genom att

samhällsomvandlingen uppges locka kompetent folk till Malmfälten. Samtidigt

kommer enligt förvaltningen mer konsultresurser krävas för att driva planerings-

och underhållsarbetet vidare med projektering, byggledning och kontroll.

Ett viktigt utgångsläge är, enligt de intervjuade, att kommunen har mycket breda

och svårdriftade villagator som t ex har många ”onödiga” refuger med stolpar och

kanter som lätt körs sönder med tillkommande kostnader. SoT-förvaltningen

diskuterar därför att ta fram en standard över hur en villagata ska se ut inför

kommande åtgärder och inför samhällsomvandlingen så att underhållet förenklas

t ex genom att det finns plats avsatt där snö kan ligga kvar, dagvatten leds ut på

rätt ställen m m. Vidare måste hänsyn tas till utrymme för GC-vägar, för

oskyddade trafikanter, säkrare av- och påstigningsplatser vid skolor etc. De

intervjuade efterlyser strategiska mål inför denna typ av åtgärder, liksom en

trafikstrategiplan för kommunen.
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Skicket på gatunätet uppges generellt sett vara dåligt p g a för lite underhåll

samtidigt som att nya ledningar successivt lagts ned i vägkroppen, växtlighet

uppstår, refuger och vägkanter körs sönder m m. Allt med tillkommande

kostnader och underhållsbehov vilket sammantaget påverkar gatornas kvalitet och

gör att vägkroppen till slut ”havererar”. Kommunen försöker styra delar av detta

med s k schakttillstånd så att gatorna läggs igen med den uppbyggnad som ska

vara med olika lager och bärighet etc. Nämnas i sammanhanget ska att VA och

Gatu är två verksamhetsområden inom SoT-förvaltingen som står varandra nära

och har relativt bra kontroll och samordning vad gäller olika åtgärder. Däremot är

kontroll/samverkan sämre med övriga aktörer som Gällivare Energi och Vattenfall

t ex. I ”Nya Gällivare” arbetas med att förbättra denna samordning genom att t ex

dela på ledningsrätter och minska ned de områden som påverkas av

ledningsdragning.

Bland de faktorer som lyfts fram som särskilt väsentliga i intervjuerna kan följande

nämnas:

 Kommunen förbrukar vägar snabbare än man hinner reparera dessa vilket

gör att mer krävande åtgärder behövs.

 Många tunga fordon som belastar vägarna jättehårt. Saknar uppföljning av

vilken trafik som går på vägarna. Hinner knappt med att mäta

trafiksintensiteten heller.

 Landsbygden har fått ta stryk då inga särskilda investeringar gjorts där.

 Mycket varierat behov beroende på markförhållanden som skiljer från

gammal sjöbotten (Gällivare) till stabil bergrund (Malmberget).

 När många av vägarna byggdes på 50-60-talet så hade man andra

utgångspunkter för slitage, trafikintensitet, fordonstyngd m fl påverkande

faktorer. Till detta kommen många dispenstransporter på upp till 110 ton

på vissa vägavsnitt.

 På många vägar från 50-60-talet har toppning t ex inte gjorts i tid för att

säkra vägbanans kvalitet.

 Kommunen har vidare ett stort grusvägnät som kräver underhåll och där

hyvlingen är svår att göra på ett effektivt sätt p g a långa transportsträckor.

SoT-förvaltningen har gjort en infrastrukturutredning/-kartläggning, vilken vi

tagit del av, där hela centralorten är uppdelad i 14 områden med koppling också

till byarna på landsorten. I kartläggningen har listats sådant som antal meter väg,

ledningar, GC-vägar, belysningsstolpar, brunnar och ventiler (ej vägtrummor),

d v s nästan all infrastruktur kopplad till gator och VA.
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Sedan har ett värde lagts ett på hela denna infrastruktur utifrån kostnad för

nyproduktion. Utöver detta pågår en utredning om skoterspår samt att det finns

en grönstrukturplan framtagen.

Utifrån denna kartläggning och övriga utredningar har prioritering gjorts av

områdena (a, b, c, d , e, f etc) och sedan har det vägts in en procentsats för varje

prioriteringsnivå/-område över hur mycket som måste utföras, t ex om 30 % av

vägytan måste bytas i område c. Detta ger en bild av vad som måste göras varje år

och efter 13-14 år har alla områden gåtts igenom och åtgärdats förutsatt att denna

plan förverkligas. Sedan börjar cykeln om med åtgärder som inte kunnat

prioriteras i första varvet o s v. Både SoTn och Ks har behandlat och, enligt

intervjuuppgift, ställt sig bakom detta upplägg för den framtida underhålls-

planeringen. SoT-förvaltningen uppger dock att än så länge saknas de ekonomiska

medlen för att kunna göra tillräckliga underhållsåtgärder/reinvesteringar.

Infrastrukturplanen, som alltså är godkänd av nämnden och även behandlad av

Ks, ska sedan ”tävla” med alla andra verksamheter om medel från fullmäktige för

att kunna förverkligas.

Förhoppningen är att SoT-förvaltningen kan börja med prio ett-området 2014 plus

absolut nödvändiga åtgärder i övrigt. Eventuellt kan LKAB-pengarna nyttjas även

för underhåll i Gve/Kos i st f som hittills enbart i Malmberget. Noteras i

sammanhanget ska att tidigare har SoT:s verksamhet varit omgärdad av sparkrav

och neddragningar, och inte alls varit föremål för en långsiktig planering av

underhållet. Nämnden har dock fått enskilda investeringsmedel till vissa projekt

”då och då”. Ofta till projekt av akut karaktär.

4.1.2 God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning handlar bl a om att vidmakthålla de kommunala

anläggningarna i sådant skick att risker för onödig kapitalförstöring minimeras.

För en anläggning finns en ekonomiskt beräknad teoretisk livslängd under vilken

investeringen för denna anläggning avskrivs. Normalt är denna tid satt till 33 år

men det förekommer både kortare och längre tider, t ex används 50 år för vissa

typer av byggander.

Vi har via SoT-förvaltningen försökt fånga en bild av hur det kommunala gatu- och

vägnätet står sig i förhållande till den teoretiska livslängden vilken för dessa

anläggningar ligger på 33 års avskrivningstid. Naturligtvis kan det vara så att vissa

anläggningar klarar en längre, ofta betydligt längre, livstid medan andra förslits

snabbare än beräknat.

De intervjuade är samstämmiga om att det i Gällivare i genomsnitt handlar om

betydligt lägre förnyelsetakt än vad den teoretiska livslängden anger. Den

infrastrukturkartläggning som genomförts visar också att så är fallet, d v s att det

avsätts alldeles för lite resurser i förhållande till de faktiska underhållsbehoven.
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Eller som en av de intervjuade uttryckte det: ”Det handlar om mycket lappa och

laga som kostar mycket men ger liten effekt”.

SoTn:s ordförande har i NSD uppgett reinvesteringstakten till 58 år jämfört med

den ekonomiska livslängden på 33. Vi har inte exakt kunnat verifiera om detta

stämmer men de uppgifter vi fått fram tyder på att reinvesteringstakten t o m är

betydligt lägre än så.

Infrastrukturen i Gällivare kommun är i infrastrukturkartläggningen värderad till

1 563 mnkr (grönområden, lekparker och skyltar ingår ej i denna summa). Med en

ekonomisk (och teknisk) livslängd på 33 år får kommunen ett reinvesteringsbehov

på: 1 563/33=47,4 mnkr per år. Med tillägg för grönområden, lekparker och

skyltar skulle summan hamna på cirka 50 mnkr/år i reinvesteringsbehov. Att

jämföras med dagens reinvesteringar som ligger på runt 15 mnkr per år. Om dessa

siffror är någorlunda korrekta så torde reinvesteringstakten uppgå till cirka tre

gånger den ekonomiska livslängden d v s närmare 100 år!

Sammanfattningsvis beskriver följande utdrag ur infrastrukturutredningen väl

läget när det gäller god ekonomisk hushållning kopplat till kommunaltekniken i

allmänhet och gatuunderhållet i synnerhet:

”Kostnader för reparationer av infrastruktur är som en tickande bomb. Om

inte reinvesteringar genomförs i ledningsnät och gator kommer kostnader

för lappning och lagning att skjuta i höjden. Därför är det av stor vikt att

reinvesteringarna görs i rätt tid. För närvarande används 80 % av medlen

till avhjälpande åtgärder istället för förebyggande underhåll. Detta är en

indikation på att det är dags att genomföra nödvändiga åtgärder omgående.

Samhällsomvandlingen samt människors förändrade rörelsemönster har

medfört en förändrad belastning på vägar, gator och va-ledningar m.m. I

Malmberget har en minskad belastning på infrastrukturen skett och i andra

områden har den ökat. Då infrastrukturen här inte är dimensionerad för

den högre belastningen kommer skador att uppkomma. Det finns dessutom

ett uppdämt behov av reinvesteringar i vissa områden. Om inte

reinvesteringar genomförs, kommer underhållskostnader för infrastruktur

innebära att kommunen måste göra besparingar på andra områden.

Kommunernas gator, vägar och ledningsnät för VA representerar stora

ekonomiska värden. Gällivare kommun äger och förvaltar ett omfattande

bestånd av gator, vägar och ledningsnät. Kostnaderna för dessa

anläggningar utgör en betydande del av den kommunala budgeten.
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Det är därför av stor vikt att det finns en systematisk planering för och ett

genomförande av insatser som gör att förmögenhetsvärdena bibehålls. Väl

fungerande och underhållna gator/vägar och VA-anläggningar är också en

viktig del för nöjda kommunmedborgare och fungerande verksamheter

inom kommunen.”

”Om man fortsätter med samma investeringsvolym kommer kostnaderna

för underhåll, reparationer, snöröjning m.m. att stiga med ca. 10 % årligen.

Det enda sättet att komma tillrätta med infrastrukturproblemen är att

genomföra en långsiktig investeringsinsats. Områden där förfallet har nått

längst och behovet är som störst prioriteras. Redan från år två kommer

kostnader för avhjälpande underhåll minska. Underhållskostnaderna

beräknas minska med ca. 5 % per år. Siffran 5 % är beräknad på att

kommunen delats in i 12 etapper vilket motsvarar 8 % (1/12-del) men det

kommer att finnas ett litet underhållsbehov även på områden som rustats

upp.

Enligt den föreslagna modellen sjunker hela tiden infrastrukturkostnaderna

jämfört med att infrastrukturkostnaderna hela tiden stiger med nuvarande

sätt

Beräknat på 25 år blir totalkostnaden för infrastruktur med nya modellen

1 914 mnkr jämfört med 3 639 mnkr med nuvarande sätt. Det är en

besparing på 1 725 miljoner kronor (1,7 miljarder) med nya modellen. Alltså

nästan en halvering av underhållskostnaden på lång sikt.”

4.1.3 Erfarenheter av olika lösningar för gatuunderhållet
Inledningsvis kan noteras att i brukarenkäten 2011 var det angående gator som

invånarna i Gällivare hade mest klagomål.

I förra upphandlingen av snöröjningen valde kommunen att undanta Koskulskulle

och i stället gjordes Kos till ett kommunalt område för snöröjning i egen regi.

Detta visade på goda erfarenheter med lite klagomål från medborgarna. Med

ledning av dessa resultat utökades till förra vintersäsongen den andel som görs i

egen regi särskilt vad gäller bussleder/matarleder och större stråk i villaområden,

medan övriga villagator ligger på entreprenad. Totalt har dock entreprenörerna

fortfarande en klart större andel än kommunen av den totala snöröjningen.

Under våren 2013 har SoT-förvaltningen sammanställt en uppföljning (bilaga 1)

för vintersäsongen 2012/13 av Snöröjningsplan 2012-2015. Alla nivåer upplever

minskade klagomål från allmänheten och polisen t ex. Vissa brister noteras dock

för GC-vägar och siktröjning.
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Extern uppföljning av personskador har också gett ett positivt utfall. Vidare har

ekonomin trots en mycket snörik vinter nästan gått ihop. Förvaltningens

bedömning är också att egenregin ska bli billigare men i dagsläget är det lite oklart

hur det ekonomiska utfallet slutligen blev för senaste säsongen. SoT-nämnden har

haft tilläggsanslag sedan några år tillbaka för snöröjningen i egenregi; 2 mnkr

2012 som nu sänkts till 800 tkr 2013 och meningen är att egenregin ska gå runt

utan tilläggsanslag framöver.

Till den förbättrade ekonomiska effektiviteten hör att avtalen med

entreprenörerna är skrivna så att kommunen kan gå in i entreprenörernas

områden och förbättra när man har ledig kapacitet, vilket gjort att kommunen inte

behövt ta ut entreprenörerna i samma utsträckning som tidigare säsonger.

SOT-förvaltningen upplever vissa problem med ansvarsfrågan och den måste

beaktas bättre i fortsatta entreprenadavtal exempelvis vad gäller vem som ska röja

vilken gata för att kunna spåra vem som orsakar skador på kanstenar, stolpar,

staket etc. Detta har hanterats vid kontinuerliga förarmöten och genom att

kommunen krävt felanmälningar omgående samt hållit koll på att

entreprenörerna tar tag i eventuella inrapporterade skador.

SoT-förvaltningen har sedan en tid tillbaka en egen avtalssamordnare som håller i

stickprov och kontroller gentemot entreprenörer vad gäller kvalitet, tidsgränser

etc. Kontrollen uppges tack vare detta ha blivit bättre mot tidigare. Som exempel

nämns att vid ett tillfälle underkändes ett snöröjningsområde av kommunen och

entreprenören fick göra om det. Besiktningar av skador på kantsten, skyltar etc

har vidare kunnat ske både före och efter säsong.

Slybekämpning och sopning av gator är också blandat mellan egenregi och

entreprenad, särskilt slybekämpningen. Ungefär samma fördelning gäller sedan

flera år tillbaka. Kommunen har en egen sopmaskin men måste utöka med

entreprenör för att få sopningen utförd i snabbare takt och klar till sista maj i

stället för som tidigare till midsommar. Kommunen har även köpt in en egen

slaghack (gräs resp sly) som nyttjas mycket intensivt. Detta uppges ha medfört att

behoven av entreprenadköp blivit mindre samtidigt som bekämpningen blivit mer

omfattande.

Kommunen har återigen (från årsskiftet 2012/13) införskaffat en egen väghyvel

och hyvlar numer både sommar- och vintertid (i större utsträckning än med den

gamla hyveln) i egen regi. Vidare har hyveln lagts på tvåskift för att få ihop

tillräckligt många timmar på den så att kalkylen jämfört med att köpa timmar går

ihop bättre. Köpet av hyveln och att man lyckades rekrytera en andra förare till

den uppges ha betytt mycket för driftsekonomin.
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4.1.4 Uppföljning och rapportering
Till SoT-nämnden lämnas främst ekonomisk uppföljning och löpande uppföljning

av hur verksamheten går personalmässigt, maskinmässigt, nya scheman etc.

Kortare skrivning i delårsrapporten samt årlig verksamhetsberättelse upprättas

som beskriver nedlagda åtgärder och kostnader. I såväl årsredovisning som

delårsrapport redogörs också för utvecklingen i förhållande till gällande styrkort.

Nämnden upplevs vara intresserad av dessa frågor då de också är frågor med ett

stort allmänintresse.

Enligt de intervjuade har nämnden även uttryckt uppfattningar om att

gatunderhållet upplevs ha blivit bättre och att medborgarna är mer nöjda nu

särskilt vad gäller snöröjningen.

Alla planer och utredningar som framtagits har initierats i och godkänts av

nämnden. Då specifika underhållsplaner saknas för gatuunderhållet har heller

ingen återraportering av sådana kunnat ske.

Mycket av vägkostnaderna ligger i belysning och energiförbrukning och där har

åtgärder genomförts för att spara vilket gett i stort sett oförändrad kostnad tack

vara sjunkande energiförbrukning. Detta område upplevs vidare ha varit mer i

fokus från politiskt håll än det rena gatuunderhållet.

4.1.5 Övrigt
I samband med denna granskning har ett antal övriga frågor och

förbättringsområden lyfts fram av de intervjuade vilka i korthet redogörs för

nedan.

 Ändamålsenliga lokaler för driften – SoT-förvaltningens resurser är idag

alltför utspridda med bristande effektivitet som följd. Också behov av någon

fler maskinförare nu då hyveln tillkommit och resurser ska finnas för att

sköta vägskyltar m m.

 Behov av förbättring i organisationen vad gäller synen på service och större

möjligheter till personalplanering (skiftgång, helgarbete etc) utifrån när

servicen behövs.

 Ökade ekonomiska resurser för att komma ikapp med underhållet bedöms

kunna ge icke obetydligt sänkta driftskostnader för plogning t ex.

 Säkra tillgången på enskilda kompetenser som kommunen inte har eller har

svårt att rekrytera, t ex utökade planerings- och utredningsresurser på

beställarsidan.
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 Säkra tillgången på tillräcklig ingenjörskompetens.

 Framförhållning och resurser för förstudier och projektering ett år och

genomförande nästa år – skapa en bank av gatu- och VA-projekt.

Infrastrukturplanen med 14 områden är lite av detta, d v s få en långsiktig

plan godkänd och sedan ”avropa” medlen varje år utifrån den, eller mer

precist, utifrån handlingsplaner baserade på den.

 Viktigt med tydliga och detaljerade driftrutiner för att inte gatu- och VA-

standarden ska försämras i förtid, exempelvis:

o Snöbortkörning är en stor kostnad och medför risker för

föroreningar, samtidigt som tipparna och snöupplagen stör miljön

för närboende (kyla, mygg, osnyggt m m). Borde städas upp bättre

och fundera igenom noga var de ska ligga så att de inte ligger över

dagvattenutlopp t ex med risk för översvämningar.

o Gatuunderhål handlar mycket om dagvatten och sandning och

mycket sand hamnar i dagvattenbrunnar och deras sandfång. Det är

förenat med stora kostnader att tömma dessa. Kostnader som ligger

på gatudriften och inte på VA. I praktiken är det ofta så att

brunnarna inte blir tömda vilket leder till att sand transporteras in i

ledningarna som då får sämre genomströmning av vatten.

o I gallerbrunnar uppstår mycket växtlighet vilket heller inte rensas

bort och detta skulle behöva göras löpande i st f enstaka stora

åtgärder. Liknande problem finns runt trottoarer och kantstenar

med bl a sprucken asfalt där växtlighet leder till ett snabbare

”förfall”. Vidare nämns att löv, som inte hinner tas bort innan första

snön kommer, leder till förmultning och näringsämnen som bidrar

till ökad växtlighet.

o Viktigt att snabbt efter att snön tinat ta upp sand och grus. Tidigare

haft midsommar som mål men försöker korta ned det p g a

hälsorisker, dammning och olycksfallrisker. Funnits en tendens att

snåla på detta för att klara höstens åtgärder med snöröjning etc.

Särskilt år då första halvan av året inneburit mer snöröjning än

beräknat. Liknande gäller för grusvägarna som måste saltas i tid för

att hållas i skick.
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Bilaga: Utvärdering vintersäsong 2012-2013
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