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Gatuunderhållet i egen regi respektive på entreprenad

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun genomfört en

uppföljande granskning av om Service- och Tekniknämndens, SoTn, underhåll av gator

bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. I granskningen har vi biträtts

av sakkunniga från PwC. Resultatet av granskningen finns redovisat i bifogad

revisionsrapport.

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 infrastruktur-

utredning (och därav följande handlingsplaner) som påvisar de långsiktiga

underhållsbehoven på en övergripande nivå.

Vår sammanfattade bedömning utgår huvudsakligen från nedanstående iakttagelser

utifrån granskningens fyra kontrollfrågor:

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.

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.
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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.

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.

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.

Vi emotser SoT-nämndernas svar på vår granskning till 2014-05-01.

Revisorerna i Gällivare kommun

Sven-Erik Nilsson Ann-Mari Falk Lena Nordgren

Lennart Hagstedt Sören Engelmark
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