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Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till 
kommunstyrelsen: 
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• Revidera processbeskrivningar avseende fastighetsunderhåll så att dessa 
överensstämmer med nuvarande organisation för fastighetsunderhåll. 

• Säkerställ att nyckeltal med bäring på fastighetsunderhåll identifieras. Nyckeltalen 
bör förankras i branschmässiga riktvärden och bör även tillåta jämförelser med 
andra kommuner. Uppföljning av dessa nyckeltal bör ske regelbundet och kan med 
fördel redovisas vid kommunstyrelsens ordinarie uppföljningstillfällen. 
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• Upprätta strategier, vid eventuellt identifierad underhållsskuld, för upparbetning av 
skulden. Regelbunden redovisning av hur underhållsskulden utvecklas över tid bör 
ske till kommunstyrelsen. 

• Tillse att adekvat uppföljning av fastighetsunderhåll sker vid kommunstyrelsens 
ordinarie uppföljningstillfållen. Uppföljningen bör innehålla en helhetsbild av 
utfall mot budget och bör kompletteras med en uppdelning i reinvesteringar 
respektive resultatfort fastighetsunderhåll samt planerat respektive felavhjälpande 
fastighets underhåll. 

• Överväg att upprätta underhållsplaner för kommunens totala fastighetsbestånd på 
längre sikt baserat på komponenters livslängd. Detta skulle medföra en ökad 
framförhållning i underhållsplaneringen samt underlätta analys av kommunens 
lokalbehov och lokalförsörjningsstrategi. 
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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört en
granskning av underhåll av fastigheter. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen
har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter samt att underhåll sker
med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt har
säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter samt att underhåll inte helt
sker med tillräcklig intern kontroll.

För fullständiga bedömningar av respektive revisionsfråga, se bedömningar under huvudrubrik
“Granskningsresultat”. Den samlade bedömningen baseras i huvudsak på följande:

● Vi noterar att i lokalresursplanen och policy för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter pekas riktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom
kommunen som ansvarig för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning.

● Det finns övergripande riktlinjer för planering och uppföljning i kommunen utöver
budgetdokument och lokalresursplan. Vissa skriftliga rutiner finns upprättade och systemstöd
är implementerat. Vi noterar emellertid att vissa processbeskrivningar inte är reviderade i
enlighet med nuvarande organisation för fastighetsfrågor.

● Det finns framtagna underhållsplaner för samtliga kommunens fastigheter för åren
2019-2024. Det finns emellertid inte underhållsplaner på längre sikt vid tiden för denna
granskning.

● Avseende akut/avhjälpande fastighetsunderhåll visar analysen att dessa kostnader minskar
mellan åren 2018 till 2020 vilket är positivt. För år 2020 är den negativa budgetavvikelsen
stor vilket indikerar att det akuta/avhjälpande underhållet har sjunkit i en lägre takt än
kommunstyrelsens bedömning.

● Uppföljningen av underhållskostnader till kommunstyrelsen sker i enlighet med policy för
styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheterna. I kommunens struktur för
ekonomiskt rapportering saknas riktlinjer/anvisningar för hur underhållskostnader (drift) och-
utgifter (reinvestering) ska följas upp till kommunstyrelsen samt till beställande nämnder.
Därmed försvåras enligt vår bedömning möjligheten att få en tydlig helhetsbild om kostnader
och utgifter kopplat till fastighetsunderhåll. Redovisningen hade med fördel även kunnat
innehålla en uppdelning i planerat respektive felavhjälpande underhåll.

Revisionsfrågor Bedömning

Säkerställer kommunstyrelsen att underhållsarbetet styrs på ett
effektivt och tillräckligt sätt?

Ja

Utgår kommunstyrelsen från tillförlitliga underlag om tillgångarnas
status och upprustningsbehov när kostnaderna uppskattas?

Delvis

Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till det egentliga
behovet?

Delvis
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Finns det en överensstämmelse mellan underhållsplan, budget och
genomfört underhåll under de senaste 3 åren?

Delvis

Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader
och fattar kommunstyrelsen vid behov beslut om åtgärder?

Delvis

Har rekommendationer från föregående granskning
omhändertagits?

Ja

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

● Revidera processbeskrivningar avseende fastighetsunderhåll så att dessa överensstämmer
med nuvarande organisation för fastighetsunderhåll.

● Säkerställa att nyckeltal med bäring på fastighetsunderhåll identifieras. Nyckeltalen bör
förankras i branschmässiga riktvärden och bör även tillåta jämförelser med andra kommuner.
Uppföljning av dessa nyckeltal bör ske regelbundet och kan med fördel redovisas vid
kommunstyrelsens ordinarie uppföljningstillfällen.

● Upprätta strategier, vid eventuellt identifierad underhållsskuld, för upparbetning av skulden.
Regelbunden redovisning av hur underhållsskulden utvecklas över tid bör ske till
kommunstyrelsen.

● Tillse att adekvat uppföljning av fastighetsunderhåll sker vid kommunstyrelsens ordinarie
uppföljningstillfällen. Uppföljningen bör innehålla en helhetsbild av utfall mot budget och bör
kompletteras med en uppdelning i reinvesteringar respektive resultatfört fastighetsunderhåll
samt planerat respektive felavhjälpande fastighetsunderhåll.

● Överväg att upprätta underhållsplaner för kommunens totala fastighetsbestånd på längre sikt
baserat på komponenters livslängd. Detta skulle medföra en ökad framförhållning i
underhållsplaneringen samt underlätta analys av kommunens lokalbehov och
lokalförsörjningsstrategi.
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Inledning

Bakgrund
Kommunens fastigheter och lokaler kräver såväl löpande som periodiskt underhåll för att bevara
sitt värde. Om underhållsnivån är otillräcklig kan detta leda till ett uppdämt behov av
underhållsåtgärder som ackumuleras samt att investeringarna måste tidigareläggas.

Ytterligare konsekvenser är att fastighetsbeståndet får en försämrad standard vilket kan leda till
försämrad arbets- och brukarmiljö. Det är viktigt att kommunen har en ändamålsenlig
organisation och rutiner för underhåll av dessa fastigheter både ur ett ekonomiskt och ur ett
verksamhetsmässigt perspektiv. I granskningar som PwC har gjort framkommer att det ofta
saknas klara mål och styrprinciper för fastighetsverksamheten. I Vallentuna kommun ansvarar
kommunstyrelsen för underhåll av fastigheter. Under kommunstyrelsen finns ett särskilt teknik-
och fastighetsutskott. I tjänstemannaorganisationen är det teknik- och fastighetsförvaltningen
som hanterar fastigheter och underhållet av dessa. Under år 2015 genomförde revisorerna en
granskning av fastighetsunderhållet där ett antal rekommendationer lämnades.

Utifrån genomförd riskanalys har revisionen funnit skäl att granska  kommunens styrning och
uppföljning av underhållsarbetet.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett ändamålsenligt
underhåll av kommunens fastigheter samt att underhåll sker med tillräcklig intern kontroll.

Revisionsfrågor:

● Säkerställer kommunstyrelsen att underhållsarbetet styrs på ett effektivt och tillräckligt sätt?
● Utgår kommunstyrelsen från tillförlitliga underlag om tillgångarnas status och

upprustningsbehov när kostnaderna uppskattas?
● Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till det egentliga behovet?
● Finns det en överensstämmelse mellan underhållsplan, budget och genomfört underhåll

under de senaste 3 åren?
● Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader och fattar

kommunstyrelsen vid behov beslut om åtgärder?
● Har rekommendationer från föregående granskning omhändertagits?

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser
och bedömningar. Vår bedömning av revisionsfrågorna har tagit utgångspunkt i vad som sägs i:

● Kommunallagen 6 kap 6 §
● God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen (11 kap)
● Tillämpbara interna regelverk och policy

Avgränsning
Granskningen avser 2021. Det görs ingen granskning av redovisningen av underhåll och regler
för komponentredovisning.
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Metod
Granskningen har genomförts genom studier av styrdokument, underhållsplaner,
uppföljningsdokumentation samt övrig relevant dokumentation.

Vidare har intervjuer genomförts med följande:

● Förvaltningschef, teknik- och fastighetsförvaltningen
● Ekonomichef, kommunledningskontoret
● Ekonomi och finansanalytiker, kommunledningskontoret
● Lokalstrateg, kommunledningskontoret
● Chef för avdelning Projekt- och fastighetsutveckling, teknik- och fastighetsförvaltningen
● Chef för förvaltaravdelningen, teknik- och fastighetsförvaltningen
● Fastighetsförvaltare, teknik- och fastighetsförvaltningen

Granskningen har även genomförts genom en dataanalys. Genomförandet har följt strukturen
enligt nedan:

a) Huvudbokstransaktioner från ekonomisystem, samt fil/er för planerade och budgeterade
kostnader har inhämtats

b) Analys och jämförelse av planerade och budgeterade kostnader mot verkligt nedlagda
kostnader för underhåll i bokföringen och noteringar av eventuella avvikelser mellan dessa

c) Statistik och branschnyckeltal för fastigheter har inhämtats och jämförts med resultatet från
analysen i b)

d) Dataanalysen har även översiktligt granskat vilka kostnadsposter som är bokförda som
underhåll, i syfte att identifiera avvikelser från lagda underhållsplaner och avvikande
kostnadsposter

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.

5



Granskningsresultat

Revisionsfråga 1: Styrning av underhållsarbetet
Säkerställer kommunstyrelsen att underhållsarbetet styrs på ett effektivt och tillräckligt
sätt?

Iakttagelser

Politiskt ansvar och förvaltningsansvar för fastighetsunderhåll

Politiskt ansvar
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen ansvarar för1

fastighetsförvaltning, köp och försäljning av fastigheter, strategi gällande fastighetsinnehav samt
underhållet av kommunens fastigheter. Kommunstyrelsen har även ansvar för att leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och att ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet. Kommunstyrelsen har därtill det övergripande ansvaret för att det finns en god
internkontroll i kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsen har ett teknik- och fastighetsutskott (TFAU) som enligt Kommunstyrelsens
delegationsordning bland annat har rätt att besluta om inköp av bostadsrätter till ett maximalt2

värde om 5 mnkr samt köp, byte, gåva och försäljning av fastigheter (exklusive fastigheter som
används av näringslivet eller fastighetsområden som är avsedda för näringslivet).

Förvaltningsansvar
Teknik- och fastighetsförvaltningen är organiserad under kommunstyrelsen och ansvarar för
kommunens fastighetsunderhåll på förvaltningsnivå inklusive anskaffning av lokaler enligt Policy
för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter . Vidare ska teknik- och3

fastighetsförvaltningen beräkna fysiska och ekonomiska konsekvenser av verksamhetens
lokalbehov. I april 2020 genomfördes en omorganisation då teknik- och fastighetsförvaltning
bildades i samband med att samhällsbyggnadsförvaltningen delades upp i två förvaltningar.
Teknik- och fastighetsförvaltningen är organiserad i fem avdelningar som följer:

● Stab
● Gatu-park
● Förvaltar
● Projekt och fastighetsutveckling
● Service

Ansvar för fastighetsunderhåll är vid tiden för granskningen uppdelat på Förvaltaravdelningen,
Projekt- och fastighetsutvecklingsavdelningen samt Serviceavdelningen. Förvaltaravdelningens
personella resurser inkluderar en bostadsförvaltare, två lokalförvaltare, två tekniska förvaltare
och en driftingenjör. Projekt- och fastighetsutvecklingsavdelningens personella resurser
inkluderar en projektledare och en fastighetsutvecklare. Serviceavdelningens personella resurser
inkluderar sex drifttekniker och en arbetsledare.

3 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2020-12-07 § 138

2 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2021-09-20 § 149.

1 Senast reviderat av kommunfullmäktige 2021-03-29 § 57.
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Under intervjuer beskrivs att teknik- och fastighetsförvaltningen vid tidpunkten för granskningen
kommer att genomgå ytterligare en omorganisation som kommer att verkställas 1 januari 2022.
Denna omorganisationen kommer innebär att förvaltningen organiseras i fyra avdelningar istället
för nuvarande fem. Den nya förvaltningsstrukturen bedöms öka fokus på hyresgästerna och det
förebyggande arbetet med underhåll samt effektiviteten enligt intervju.

Kommunplan 2021-2023 och kommunstyrelsens verksamhetsplan

Av Kommunplan 2021-2023 framgår bland annat följande:4

● Att de stora investeringar som planeras de närmaste åren främst avser infrastruktur och
underhåll.

● Att det i syfte att få en samlad bild av underhållsbehovet har genomförts statusbesiktningar
och inhämtar önskemål om underhållsåtgärder från hyresgästerna.

● Aggregerad budget för planerat underhåll (reinvestering) fastighet i investeringsplan
2021-2022 samt plan för år 2023 och uppskattat behov 2024-2029. Budget och plan för
planerat fastighetsunderhåll 2021-2023 är 35 mnkr årligen och uppskattat behov för planerat
fastighetsunderhåll 2024-2029 är 18 mnkr årligen.

● Att det årliga anslaget för planerat underhåll varit utökat för att komma ifatt underhållsskulden
av verksamhetsfastigheter (se ovanstående punkt).

● Driftbudget för teknik- och fastighetsförvaltningen år 2021 samt plan år 2022 och år 2023.
● Som bilaga till kommunplanen finns Lokalresursplan 2021-2030.

Av Kommunstyrelsens Verksamhetsplan 2021-2023 framgår utöver uppgifter i Kommunplan5

2021-2023:

● Inom ramen för det kommungemensamma målet “Vallentuna kommun ska bedriva
kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet” har kommunstyrelsen upprättat ett mål -
“Effektivt och flexibelt lokalutnyttjande”. Målet innebär att arbetet med lokaleffektivitet ska
utvecklas genom optimering av lokalanvändning. Det ska ske genom att utvärdera
möjligheten att olika verksamheter använder samma lokaler och att bedömning ska göras om
möjliga samordningslösningar med andra fastighetsaktörer. All kommunal verksamhet ska i
första hand utnyttja kommunens egna lokaler. Det finns tre upprättade indikatorer/nyckeltal
som stöd för att bedöma måluppfyllelsen:

➢ Lokaleffektivitet, yta per elev i grundskola. Yta per elev har enligt verksamhetsplanen
varit detsamma för respektive år 2018-2020.

➢ Lokaleffektivitet, yta per boende i äldreomsorg. Yta per boende har enligt
verksamhetsplanen ökat mellan åren 2018-2020, motsvarande 7,9 procent.

➢ Lokaleffektivitet, yta per anställd vid kontor. Yta per anställd vid kontor. Yta per
anställd har enligt verksamhetsplanen ökat mellan åren 2018-2020, motsvarande 9,6
procent.

Vi noterar att dessa indikatorer/nyckeltal inte omfattas av några angivna
riktvärden/målvärden.

5 Fastställd av kommunstyrelsen, 2020-12-14 § 242.
4 Fastställd av kommunfullmäktige 2020-11-09 § 106.
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Styrdokument

Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter
Kommunfullmäktige har upprättat en Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter som övergripande anger hur kommunen ska arbeta med styrning, uppföljning av
ekonomi inom samtliga verksamhetsområden. Syftet med policyn är bland annat att fastställa
riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Investeringar under fem miljoner samt årliga anslag och planerat underhåll fastställs i och med
att budgeten i kommunplanen godkänns enligt Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter.

Nyckeltal/indikatorer avseende effektivitet
Det saknas redovisade nyckeltal/ indikatorer med syfte att mäta kostnadseffektivitet för
underhållsarbetet över tid, vilka även hade kunnat jämföras med branschmässiga referenstal och
andra kommuner. Avsaknad av sådana nyckeltal/indikatorer för jämförelser försvårar
kommunstyrelsens metod för kvalitetsarbete avseende fastighetsunderhåll som anges i Strategi
för kommunens kvalitetsarbete . Metoder för kvalitetsarbete enligt Strategi för kommunens6

kvalitetsarbete inkluderar att arbeta systematiskt med benchmarking och best practice.

Lokalresursplan
Syftet med Lokalresursplanen 2021-2023 är att beskriva kommunens framtida behov av lokaler
och anläggningar för kommunal service. I lokalresursplanen fastställs inte om verksamheten ska
bedrivas i kommunal eller privat regi, men det anges att i de fall där privat aktör väljer att
investera i sådana lokaler kan det ersätta kommunens planerade investering. Lokalresursplanen
är uppdelad i sju geografiska områden. Av Lokalresursplanen 2021-2023 framgår bland annat
kostnadsfördelning av olika typer av underhållsåtgärder.

Stöddokument och systemstöd

Stöddokument
Teknik- och fastighetsförvaltningen har upprättat ett Årshjul för arbetet med och planeringen av
underhåll och investeringar . Årshjulet beskriver aktiviteter för respektive månad samt förklaring7

ifall de är hänförliga till föregående, innevarande eller kommande verksamhetsår. Av dokumentet
framgår även vem som är ansvarig för aktiviteten (chef för förvaltaravdelningen eller förvaltare).
Under intervju beskrivs att arbetet efter årshjulet har börjat under innevarande år (2021), vilket
innebär att förvaltningen ännu inte kunnat följa upp arbetet eller utvärdera årshjulet ännu.
Förvaltningen har även upprättat processbeskrivningar för:

● Investeringsåtgärd planerat underhåll
● Verkställande av planerat underhåll (investering)
● För avslut av planerat underhåll (investering)

Dessa processbeskrivningar är emellertid inte reviderade sedan 2018-04-17 och
överensstämmer därmed inte med nuvarande organisation för fastighetsunderhåll.

7 Upprättat 2021-06-15.

6 Fastställd av kommunfullmäktige 2019-01-14 § 12.
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Systemstöd
Teknik- och fastighetsförvaltningen använder ett fastighetssystem, Faciliate, för arbetet med
fastighetsunderhåll och modulen för planerat underhåll implementerades under år 2019. Det
gjordes, enligt intervju, inga sammanställningar av underhållsbehovet eller underhållsplaner i
kommunen innan fastighetssystemets modul för planerat innehåll implementerades. Vidare
beskrivs att förvaltningen även använder sig av ett systemstöd, Antura, för projektuppföljning
(investeringar). I Antura redovisas och sammanställs samtliga pågående projekt som berör
underhållsinvesteringar. Av intervjusvar framkommer dock att avsaknaden av integration mellan
Facilitate och Antura i vissa fall påverkar arbetsbelastningen samt resulterar i manuell
handpåläggning.

Budgetprocess och samverkan avseende fastighetsfrågor

Av Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter framgår:

● Kommunfullmäktige fastställer under juni månad kommunplan innehållande budget för
nästkommande år och plan för efterföljande två år. Till kommunplanen biläggs
lokalresursplan, bostadsbyggnadsprognos och befolkningsprognos. Kommunfullmäktige
tilldelar respektive nämnd en ekonomisk driftbudgetram i form av ett nettoanslag.

● Investeringsbudget fastställs i samband med fastställande av kommunplan. När nämnd äskar
investeringsanslag ska även förslag till finansiering av ökade driftskostnader som följd av
investeringen redovisas. Investeringar får bara utföras under förutsättning att den
verksamhetsdrivande nämnden kan rymma driftkostnaderna, inklusive kapital- och
lokalkostnader, inom sin driftbudget.

● Investering i ny-, om- eller tillbyggnad av verksamhetsfastighet ska i beslutsunderlaget
redovisa framtida förändring av lokalkostnad, effekterna på verksamheten samt en
riskanalys. Underhållsåtgärder överstigande 50 tkr exklusive moms betraktas
redovisningsmässigt som en investering om de uppfyller investeringskriterierna.

● För investeringar överstigande fem miljoner kronor krävs ett inriktningsbeslut i
kommunplanen samt att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag och fattar ett
genomförandebeslut. Förstudien kan startas efter inriktningsbeslutet. Förstudie redovisas
som driftskostnad hos beställande nämnd. Projektet ska slutredovisas i kommunfullmäktige.
Slutredovisning ska göras av beställande nämnd inom sex månader efter färdigställande.

● Investeringar under fem miljoner kronor samt årliga anslag och planerat underhåll fastställs i
och med att budgeten i kommunplanen godkänns. Projekten slutredovisas i årets
verksamhetsberättelse. Nämnd kan begära en mer detaljerad redovisning.
Investeringsanslag får inte användas för driftändamål.

● Utifrån kommunplanen beslutar nämnderna om verksamhetsplaner och nämndmål. Nämnd
fördelar anslaget i kommunplan och avgiftsintäkterna mellan olika verksamheter i sin
verksamhetsplan för budgetåret. Detaljbudgeten redovisas därefter till
kommunledningskontorets ekonomiavdelning.
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Samverkan avseende fastighetsfrågor
I samband med intervju framkommer att fyra fora har inrättats för att underlätta samverkan och
avstämningar avseende fastighetsfrågor:

● Samordningsgrupp fastighet: Syftar till löpande samordning och effektivitet av
fastighetsunderhåll. Består av projekt och utvecklingschef, serviceavdelningschef och
förvaltaravdelningschef inom teknik och fastighetsförvaltningen.

● Styrgrupp fastighet: Syftar till samordning av principbeslut. I denna grupp fattas årligen beslut
om hur budgeten fördelas för planerat underhåll, projekt- och driftsatsningar av större
omfattning samt principer för hyressättning och fastighetsutveckling. Består av
förvaltningschef, fastighetscontroller samt avdelningschefer vid teknik- och
fastighetsförvaltningen. Det beskrivs att förvaltningschefen beslutar om hur förvaltningen
följer upp och beslutar kring projekt och genomförande av fastighetsverksamheten inom den
delegation förvaltningen har.

● Fastighetsstrategisk grupp: Syftar till samordning och kommunövergripande perspektiv kring
strategiska fastighetsfrågor. Består av kommundirektör, ekonomichef, lokalstrateg från
kommunledningskontoret, förvaltningschef teknik- och fastighetsförvaltningen (ordförande i
gruppen), projekt och utvecklingschef, förvaltaravdelningschef, och fastighetscontroller.

● Lokalresursplaneringsgruppen: Lokalresursplaneringsgruppen är arbetsgrupp till kommunens
tjänstemannaledningsgrupp.  Lokalresursplaneringsgruppen syftar till att årligen utarbeta en
lokalresursplan och att säkerställa att lokalinvesteringar endast görs för långsiktiga
lokalbehov och som inte kan lösas inom befintligt lokalbestånd. Gruppen ska även arbeta för
lokaleffektivitet och samutnyttjande.

Av Årshjul för arbetet med och planeringen av underhåll investeringar framgår:

● Januari: Föregående års underhållsåtgärder följs upp. Innevarande års planerade underhåll
presenteras för lokalresursplaneringsgruppen, verksamheterna och kommunstyrelsens
teknik- och fastighetsutskott. Kommande års behov diskuteras även med verksamheterna.
Ansvar för aktiviteterna är delat mellan förvaltare och chef för förvaltaravdelningen.

● Mars-maj: Samordningsmöten med specialister samt avstämning med chef för
förvaltaravdelningen avseende större åtgärder. Ansvarig för aktiviteterna är förvaltare.

● Juni: Kommande års underhållsbehovet presenteras för samordningsgrupp fastighet och
diskussion sker kring prioritering. Ansvarig för aktiviteten är chef för
planeraravdelningen.Kommande års underhållsbehovet presenteras för styrgrupp fastighet
och beslut sker kring prioriteringar på övergripande nivå. Beslut tas även i styrgrupp fastighet
avseende större åtgärder.  Ansvarig för aktiviteten är chef för förvaltaravdelningen.

● Augusti: Uppdatering verksamhetsberättelse delår av utförda investeringar. Sätta
prioriteringar på underhållsåtgärderna och presentera det för förvaltarchef Ansvarig för

● September-oktober: Presenterar första utkastet på åtgärder för kommande år till
samordningsgrupp, därefter till styrgrupp och lokalstrateger för eventuella omprioriteringar.
Avstämning åtgärder på planerat underhåll innevarande år mot budget och en fortsatt
planering på utförande. Ansvarig för aktiviteterna är chef för förvaltaravdelningen.
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● November: Beslut av kommande års planerat underhåll investeringar sker i styrgrupp
fastighet och beslutsunderlaget presenteras för fastighetsstrategisk styrgrupp.  Ansvarig för
aktiviteterna är chef för förvaltaravdelningen.

● December: Beställningar för planerat underhåll för kommande år färdigställs, projekten
registreras i Antura och projektledare utses. Ansvarig för aktiviteterna är förvaltare.

Processen och arbetet med upprättande av planerade underhållsplaner följer enligt intervju det
framtagna årshjulet. Av intervjusvar framgår att i samband med översynen av åtgärderna
kontrolleras även möjligheten att genomföra liknande åtgärder på flera fastigheter vid samma
tidpunkt.

Bedömning revisionsfråga 1
Säkerställer kommunstyrelsen att underhållsarbetet styrs på ett effektivt och tillräckligt
sätt?

Ja.

● Vi bedömer att kommunstyrelsen säkerställer att underhållsarbetet styrs på ett effektivt och
tillräckligt sätt. I april 2020 genomfördes en omorganisation då teknik- och
fastighetsförvaltning bildades i samband med att samhällsbyggnadsförvaltningen delades
upp i två förvaltningar. Den nya förvaltningsstrukturen bedöms öka fokus på hyresgästerna
och det förebyggande arbetet med underhåll samt effektiviteten enligt intervju.

● Vi noterar att i lokalresursplanen och policy för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter pekas riktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom
kommunen som ansvarig för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning.

● Det finns övergripande riktlinjer för planering och uppföljning i kommunen utöver
budgetdokument och lokalresursplan. Vissa skriftliga rutiner finns upprättade och systemstöd
är implementerat. Vi noterar emellertid att vissa processbeskrivningar inte är reviderade i
enlighet med nuvarande organisation för fastighetsfrågor.

● Budgeten är behovsanpassad där både reinvesteringar och driftskostnadsanalyser finns som
underlag. Budgeten resulterar i en analys av driftskostnader och kapitalkostnader.

● Det har inrättats olika fora för planering och uppföljning av underhållsfrågor och dessa
upplevs fungera väl.

● Det finns upprättade indikatorer/nyckeltal som stöd för att bedöma måluppfyllelsen, dock
omfattas inte dessa indikatorer/nyckeltal av några angivna riktvärden/målvärden.

Revisionsfråga 2: Underlag för att bedöma underhållskostnader
Utgår kommunstyrelsen från tillförlitliga underlag om tillgångarnas status och
upprustningsbehov när kostnaderna uppskattas?

Iakttagelser

Statusbesiktningar
Under år 2016 genomfördes statusinventering genom okulär besiktning av kommunens samlade
fastighetsbestånd tillsammans med en extern konsult. För respektive fastighet dokumenterades
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en översiktlig statusbesiktning med byggnadsbeskrivning och iakttagelser. Vi har tagit del av två
statusbesiktningar där det bland annat framgår:

● Beskrivning av fastighet och status
● Bedömd tidpunkt för nödvändiga åtgärder
● Sammanfattande anteckningar
● Teknisk medellivslängd för konstruktioner och element

Enligt intervju varierar kvaliteten på statusbesiktningarna vilket även har påverkat möjligheten att
använda vissa av dem i det praktiska underhållsarbetet. Statusbesiktningarna saknar information
om kostnadsbedömningar avseende identifierade underhållsåtgärder. Det uppges att
fastighetsförvaltare bedömer underhållskostnader utifrån egna kompetensbaserade kalkyler.

Det sker årliga hyresgästmöten med lokalstrateger från samtliga verksamheter under vilka
underhållsåtgärder för lokaler diskuteras.

Underhållsplaner
Vi har tagit del av underhållsplaner för åren 2021-2024. I underhållsplanerna inkluderas för
respektive underhållsåtgärd följande information:

● Fastighetsobjektsnummer, fastighetsbeteckning, adress och populärnamn
● Kortfattad beskrivning av planerad åtgärd
● Beräknat startdatum
● Beräknad utgift
● Om åtgärden ska belasta balansräkning (reinvestering) eller resultaträkning (drift) , typ av

åtgärd (underhåll/drift eller investering)

Det finns inte underhållsplaner på längre sikt än fyra år. Några mer långsiktiga underhållsplaner
som sträcker sig över en längre tidsperiod finns inte upprättade. Enligt intervju pågår ett arbete
med att ta fram en fastighetsplan för kommunens samtliga fastigheter som kommer utgå från
minst 10 års sikt och som delvis kommer ha syftet att fungera som ett underlag för
underhållsplanerna på fyra års sikt.

Bedömning revisionsfråga 2
Utgår kommunstyrelsen från tillförlitliga underlag om tillgångarnas status och
upprustningsbehov när kostnaderna uppskattas?

Delvis.

● Det finns upprättade statusbesiktningar som omfattar kommunens fastighetsbestånd som
helhet utifrån okulära besiktningar som genomförts tillsammans med externt upphandlad
konsult. Statusbesiktningarna bedöms emellertid variera i kvalitet enligt intervju vilket
påverkar i vilken omfattning de används i underhållsplaneringen.

● Det finns framtagna underhållsplaner för samtliga kommunens fastigheter för åren
2019-2024. Det finns emellertid inte underhållsplaner på längre sikt vid tiden för denna
granskning, men arbete pågår med att ta fram en fastighetsplan för kommunens samtliga
fastigheter som kommer utgå från minst 10 års sikt och som delvis kommer ha syftet att
fungera som ett underlag för underhållsplanerna på fyra års sikt.
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Revisionsfråga 3: Utfört underhåll i förhållande till faktiskt behov
Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till det egentliga behovet?

Iakttagelser

Underhållsskuld
Av kommunplanen och investeringsbudget för åren 2019-2030 framgår att anslaget för planerat
underhåll av fastigheter har varit utökat till 35 mnkr per år mellan 2019 och 2022. Syftet beskrivs
vara att minska underhållsskulden av verksamhetslokaler. Anslaget är dock bestämt att återgå
med start år 2023 till 18 mnkr per år. Det har vid tiden för denna granskning inte gjorts någon
analys av fastighetsbeståndets underhållsskuld.

Fastigheter
Inom ramen för granskningen har en förteckning erhållits för kommunens samlade fastighetsyta
uppdelad på olika verksamhetstyper. Av mottagna underlag framgår att skollokaler är den enskilt
största kategorierna av fastigheter i kommunen, motsvarande 64 procent av kommunens totala
fastighetsyta (BRA). Vårdlokaler är den näst största fastighetskategorin, motsvarar cirka 8
procent.

Jämförelse av underhållskostnader mot REPAB:s riktvärden
Med syfte att genomföra en jämförande analys av kommunens genomförda underhållsåtgärder
per kvadratmeter (kr/kvm) har vi erhållit statistik för utfall avseende akut/avhjälpande underhåll
och planerat underhåll för åren 2018-2020. I planerat underhåll ingår både reinvestreingar och
underhållskostnader som resultatförs (drift). Utifrån erhållen statistik för akut och planerat
underhåll har utfall i kr per kvm för perioden 2018–2020 beräknats.

Kommunens kostnader har jämförts mot branschorganisation Repabs riktvärden avseende8

underhåll för fyra fastighetskategorier; förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vårdlokaler. Då
det framkom att historisk statistik för fastighetsyta (BRA)  inte var möjlig att ta fram har
nyckeltalen beräknats på senast tillgänglig statistik. Under intervju framkom att vissa förändringar
i fastighetsbeståndet har skett under de senaste åren, vilket därmed kan komma att påverka
resultatet av jämförelsen.

Förskolor
Diagram 2 visar resultatet av planerat respektive akut/avhjälpande underhåll för förskolor
(kr/kvm) under perioden 2018-2020. Diagram 3 visar REPAB:s riktvärden för planerat respektive
akut/avhjälpande underhåll (kr/kvm) för förskolor i tre typfastigheter. Typfastigheterna är indelade
utifrån ett antal variabler som påverkar underhållsbehovet - ålder, tekniska aspekter och
geografiskt läge.

8 I Repab:s fackböcker beskrivs riktvärden för beräknad nödvändig årskostnad per kr/kvm bruksarea för tre
typfastigheter inom lokalkategorierna förskolelokaler, grundskolelokaler samt vård- och omsorgslokaler.
Riktvärden för årskostnaden beskriver nivåer som en väl underhållen fastighet inom varje
typfastighetskategori bör nå. I Repab:s riktvärden ingår kostnader för personal, material, maskiner, fordon,
arbetsledning och konsulter. Riktvärden förutsätter att största möjliga del av underhållet genomförs som
planerat underhåll enligt en långsiktig underhållsplan. Kostnader för avhjälpande underhåll varierar kraftigt
från år till år, varför den angivna kostnaden ska ses som ett genomsnittsvärde för en längre tidsperiod.
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Diagram 2. Planerat och akut/avhjälpande underhåll för förskolor (kr/kvm) i Vallentuna kommun.

Diagram 3. REPAB:s riktvärden för planerat och akut/avhjälpande underhåll för tre typfastigheter av
förskolor (kr/kvm)

Av diagram 2 och 3 framgår att kommunen avsatt mer medel för både planerat- och
akut/avhjälpande underhåll per kvadratmeter än REPAB:s riktvärde för typfastighet 3.
Typfastighet 3 är den fastighetstyp som REPAB rekommenderar högst underhållsnivå för. Denna
iakttagelse gäller för samtliga tre granskade år.
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Grundskolor
Diagram 4 visar resultatet av planerat respektive akut/avhjälpande underhåll för grundskolor
(kr/kvm) under perioden 2018-2020. Diagram 5 visar REPAB:s riktvärden för planerat respektive
akut/avhjälpande underhåll (kr/kvm) för tre typfastigheter av grundskolor.

Diagram 4. Planerat och akut/avhjälpande underhåll för grundskolor (kr/kvm) i Vallentuna kommun.

Diagram 5. REPAB:s riktvärden för planerat och akut/avhjälpande underhåll för tre typfastigheter av
grundskolor (kr/kvm)

Av diagram 4 och 5 framgår att kommunen för 2018 har en nivå av planerat underhåll för
grundskolor som ligger mellan REPAB:s riktvärden för typfastighet 2 och 3. För år 2019 och år
2020 ligger det planerade underhållet på en nivå mellan REPAB:s riktvärden för typfastighet 1
och 2.

Av diagram 4 och 5 framgår även att det akut/avhjälpande underhållet för samtliga tre år ligger
på en nivå mellan REPAB:s rekommenderade för typfastighet 2 och 3.
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Gymnasieskolor
Diagram 6 visar resultatet av planerat respektive akut/avhjälpande underhåll för gymnasieskolor
(kr/kvm) under perioden 2018-2020. Diagram 7 visar REPAB:s riktvärden för planerat respektive
akut/avhjälpande underhåll (kr/kvm) för tre typfastigheter av gymnasieskolor.

Diagram 6. Planerat och akut/avhjälpande underhåll för gymnasieskolor (kr/kvm) i Vallentuna kommun.

Diagram 7. REPAB:s riktvärden för planerat och akut/avhjälpande underhåll för tre typfastigheter av
gymnasieskolor (kr/kvm)

Av diagram 6 och 7 framgår att kommunen för år 2018 har en nivå av planerat underhåll för
gymnasieskolor som ligger mellan REPAB:s riktvärden för typfastighet 2 och 3. För år 2019 och
år 2020 ligger det planerade underhållet på en nivå mellan REPAB:s riktvärden för typfastighet 1
och 2. Av diagram 6 och 7 framgår även att det akut/avhjälpande underhållet för år 2018 ligger
på en nivå mellan REPAB:s rekommenderade för typfastighet 2 och 3. För år 2019 och år 2020
ligger det akut/avhjälpande underhållet på en nivå mellan REPAB:s rekommenderade för
typfastighet 1 och 2.
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Vårdlokaler
Diagram 8 visar resultatet av planerat respektive akut/avhjälpande underhåll för vårdlokaler
(kr/kvm) under perioden 2018-2020. Diagram 9 visar REPAB:s riktvärden för planerat respektive
akut/avhjälpande underhåll (kr/kvm) för tre typfastigheter av vårdlokaler.

Diagram 8. Planerat och akut/avhjälpande underhåll vårdlokaler (kr/kvm)

Diagram 9. REPAB:s riktvärden för planerat och akut/avhjälpande underhåll för tre typfastigheter av
vårdlokaler (kr/kvm)

Av diagram 8  och 9  framgår att kommunen för år 2018 har en nivå av planerat underhåll för
vårdlokaler som ligger mellan REPAB:s riktvärden för typfastighet 1 och 2. För år 2019 och år
2020 ligger det planerade underhållet på en nivå under REPAB:s riktvärden för typfastighet 1.

Av diagram 8 och 9 framgår även att det akut/avhjälpande underhållet för år 2018 ligger på en
nivå markant över REPAB:s rekommenderade för typfastighet 3. För år 2019 och år 2020 ligger
det akut/avhjälpande underhållet på en nivå strax under REPAB:s rekommenderade för
typfastighet 3.
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Vallentuna kommun jämfört med andra kommuner
Tabell 1 visar en jämförelse mellan Vallentuna kommun och genomsnittet av alla kommuner
avseende planerat och akut/avhjälpande för förskolor respektive skolor. Variabeln skolor
innehåller både statistik för grund- och gymnasieskolor. Statistiken för genomsnittet av alla
kommuner har inhämtas från REPAB.

Tabell 1. Jämförelse mellan Vallentuna kommun och genomsnitt av alla kommuner avseende planerat och
akut/avhjälpande underhåll (kr/kvm)

Förskolor
akut/avhjälpande

Förskolor
planerat

Skolor
akut/avhjälpande

Skolor
planerat

Genomsnitt, alla kommuner 69 167 47 97

Genomsnitt, Vallentuna år
2018-2020

111 560 40 189

Av tabell 1 framgår att det planerade underhållet av förskolor är väsentligt högre i kommunen sett
till genomsnittet under den granskade perioden jämfört med genomsnittet av alla kommuner. En
Liknande iakttagelse görs för det planerade underhållet avseende grund- och gymnasieskolor.
Avseende akut/avhjälpande underhåll är dock kostnaden något lägre för grund- och
gymnasieskolor under den granskade perioden jämfört med genomsnittet av alla kommuner.

Bedömning revisionsfråga 3
Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till det egentliga behovet?

Delvis.

● Det finns för närvarande ingen dokumenterad analys av konstaterad underhållsskuld
avseende fastighetsbeståndet.

● Vår analys visar att Vallentuna kommuns planerade fastighetsunderhåll per kvadratmeter:

➢ Avseende förskolor för samtliga tre analyserade år ligger högre än det riktvärde som
REPAB tagit fram för typfastighet 3 som är den fastighetstyp som har högst
underhållsbehov.

➢ Avseende grundskolor och gymnasieskolor för två av tre analyserade år ligger på en
nivå mellan det riktvärde som REPAB tagit fram för typfastighet 1 och 2.

➢ Avseende vårdlokaler ligger två av tre analyserade åren lägre än det riktvärde som
REPAB tagit fram för typfastighet 1 som är den fastighetstyp som har lägst
underhållsbehov.

● Vår analys visar att Vallentuna kommuns akuta/avhjälpande fastighetsunderhåll per
kvadratmeter ligger relativt högt i jämförelse med REPAB:s riktvärden för förskolor och
vårdlokaler. För dessa två fastighetskategorier ligger underhållsnivån i linje med eller högre
nivå än typfastighet 3, den fastighetstyp som har högst underhållsbehov.

● Vidare visar vår analys att Vallentuna kommuns planerade fastighetsunderhåll är väsentligt
högre än genomsnittet bland övriga kommuner för förskolor. En liknande iakttagelse görs för
det planerade underhållet avseende grund- och gymnasieskolor. Även det akuta/avhjälpande
ligger högre än genomsnittet bland övriga kommuner för förskolor. Avseende
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akut/avhjälpande underhåll är dock kostnaden något lägre för grund- och gymnasieskolor
under den granskade perioden jämfört med genomsnittet av alla kommuner.

Revisionsfråga 4: Överensstämmelse mellan underhållsplan, budget och
genomfört underhåll
Finns det en överensstämmelse mellan underhållsplan, budget och genomfört underhåll
under de senaste 3 åren?

Iakttagelser
Vi har genomfört en jämförelse av kommunstyrelsens underhållskostnader enligt underhållsplan,
budget och redovisat utfall för respektive år 2018-2020. I diagram 10 illustreras aggregerat
belopp i underhållsplan total budget och utfall för planerat fastighetsunderhåll reinvesteringar. Av
diagram 10 kan följande utläsas:

● För år 2018: Aggregerat belopp i underhållsplan är väldigt lågt. Utfall följer i stort sett budget.

● För år 2019: Budget uppgår till 113 procent av aggregerat belopp i underhållsplan. Utfall
följer i stort sett budget.

● För år 2020: Budget uppgår till 90 procent av aggregerat belopp i underhållsplan. Utfall
motsvarar positiv budgetavvikelse med 3,3 mnkr (9  procent av budget).

Orsaken till det låga aggregerade beloppet i underhållsplan för år 2018 är enligt uppgift från
kommunen att dokumenterade underhållsplaner i fastighetssystemet Facilitate full ut tillämpades
från år 2019.

Diagram 10. Planerat underhåll, budget och utfall underhållsinvesteringar 2018-2020 (mnkr)

Diagram 11 illustrerar aggregerat belopp i underhållsplan samt total budget och utfall för planerat
fastighetsunderhåll som resultatförs (drift). Av diagram 11 kan följande utläsas:

● För år 2018: Aggregerat belopp i underhållsplan är väldigt lågt. Stor positiv budgetavvikelse
motsvarande 91 procent av budget (5,1 mnkr).

● För år 2019: I likhet med 2018 är aggregerat belopp i underhållsplan väldigt lågt. Även för
2019 stor positiv budgetavvikelse motsvarande 84 procent (4,2 mnkr).
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● För år 2020: I likhet med övriga två år är aggregerat belopp lågt i underhållsplan. Till skillnad
från år 2018 och 2019 är utfall markant större i förhållande till budget motsvarande en
avvikelse med 538 procent (4,3 mnkr).

Vi har efterfrågat en förklaring till dessa avvikelser men har inte erhållits något tydligt svar.

Diagram 11. Planerat underhåll, underhållsplan, budget och utfall driftunderhåll 2018-2020 (mnkr).

Diagram 12 illustrerar total budget och utfall för akut/avhjälpande fastighetsunderhåll. Av diagram
12 kan följande utläsas:

● För år 2018: Negativ budgetavvikelse med 2 mnkr (27 procent).

● För år 2019: God budgetföljsamhet, negativ budgetavvikelse med 0,6  mnkr (8 procent).

● För år 2020: Stor procentuell negativ budgetavvikelse med 3,6 mnkr (84  procent).

Diagram 12. Budget och utfall akut/avhjälpande underhåll 2018-2020
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Bedömning revisionsfråga 4
Finns det en överensstämmelse mellan underhållsplan, budget och genomfört underhåll
under de senaste 3 åren?

Delvis.

● Vår jämförande analys visar att aggregerat belopp i underhållsplaner stämmer relativt väl
överens med budget och utfall avseende planerat underhåll reinvesteringar för år 2019 och
år 2020. Det finns även en god budgetföljsamhet för år 2018 rörande planerat underhåll
reinvestering.

● Analysen avseende planerat resultatfört underhåll (drift) är svårtolkad. Budget för år 2018
och år 2019 är markant större än både aggregerat belopp i underhållsplan och utfall. För år
2020 är istället utfall markant större än både aggregerat belopp i underhållsplan och budget.
Vi har inte erhållit en tydlig förklaring till dessa iakttagelser.

● Avseende akut/avhjälpande fastighetsunderhåll visar analysen att dessa kostnader minskar
mellan åren 2018 till 2020 vilket är positivt. För år 2020 är den negativa budgetavvikelsen
stor vilket indikerar att det akuta/avhjälpande underhållet har sjunkit i en lägre takt än
kommunstyrelsens bedömning.

Revisionsfråga 5: Tillfredsställande uppföljning och beslutade åtgärder
Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader och fattar
kommunstyrelsen vid behov beslut om åtgärder?

Iakttagelser
Enligt Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheterna ska kommunstyrelsen
genomföra ordinarie uppföljning vid följande tillfällen:

● månadsuppföljning per februari, juni och oktober
● tertialrapport per april
● delårsbokslut per augusti
● verksamhetsberättelse per december

Policyn betonar även att så snart en ekonomisk eller verksamhetsmässig avvikelse uppdagas
har respektive nämnd en skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder inom sina befogenheter för att
beslutad budget ska hållas.

Vissa delar av uppföljningen på förvaltningsnivå anges i upprättat årshjul. Det finns även olika
samordningsfora för att planera och följa upp underhållsåtgärder. Både årshjulet och
samordningsfora finns beskrivet under iakttagelser i revisionsfråga 1.

Under intervjuer beskrivs att samtliga investeringar inklusive reinvesteringar följs upp månadsvis i
verksamhetssystemet Antura av teknik- och fastighetsförvaltningen. Uppföljningen beskrivs bland
annat inkludera prognos för tid samt avstämning mellan budget och prognostiserat utfall. Vidare
beskrivs att uppföljningen möjliggör att eventuella avvikelser kan fångas upp i tid och
förhoppningsvis undvikas. Detta beskrivs i intervju även göras för driftbudgeten.
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I samband med planering av kommande års underhållsåtgärder framgår att tidigare och
pågående åtgärder följs upp tillsammans med hyresgästerna. Det beskrivs i intervju att
fastighetsförvaltarna träffar hyresgästerna minst två gånger per år om inget annat har avtalats.

Uppföljning av underhållskostnader i kommunstyrelsens ordinarie uppföljningar

Uppföljning av underhållskostnader i delårsrapport per 2021-08-31
Av kommunstyrelsens delårsrapport år 2020 framgår periodens utfall för planerat underhåll
reinvesteringar. Det sker även uppföljning av nyckeltal kopplat till underhållskostnaderna, “Andel
akut underhåll av totala kostnader för kommunens fastigheter. Det sker ingen redovisning av
avhjälpande underhåll/planerat underhåll som resultatförs.

Uppföljning av underhållskostnader i verksamhetsberättelse år 2020
Av kommunstyrelsens verksamhetsberättelse år 2020 framgår:

● Aggregerat utfall mot budget för planerat underhåll/reinvesteringar.

● En sammanställning av samtliga genomförda planerade underhållsåtgärder som klassificeras
som reinvesteringar med kort kommentar för respektive avseende utförd åtgärd. Åtgärderna
är fördelade på fyra fastighetstyper.

➢ Skol- och förskolefastigheter (16 åtgärder)
➢ Bostäder och kulturfastigheter (2 åtgärder)
➢ Vård- och omsorgsfastigheter (4 åtgärder)
➢ Övriga fastigheter (4 åtgärder)

● En uppföljning av fleråriga investeringsprojekt som inkluderar utfall mot budget för år 2020.

● Uppföljning av nyckeltal kopplat till underhållskostnaderna, “Andel akut underhåll av totala
kostnader för kommunens fastigheter”. För helåret 2020 uppgår nyckeltalet till 3,3%, vilket är
en minskning för 2019 års nivå på 3,4% och 2018 4,2%. Bland de akuta
underhållsåtgärderna som vidtogs under året framgår att majoriteten var installationsåtgärder
och åtgärder i utomhusmiljöer.

I den kommunövergripande “Årsredovisning 2020” redovisas uppföljning av underhållskostnader
för fastigheter i form av planerat underhåll reinvestering i förhållande till budget. Det görs ingen
tydlig ekonomisk uppföljning av planerade underhållskostnader som resultatförs (drift) eller
akut/avhjälpande underhåll i verksamhetsberättelsen. Anledningen till att inte använda rubrik
såsom akut/avhjälpande underhåll beskrivs vara att förvaltningen följer den struktur som finns för
ekonomirapport som är beslutat av kommunstyrelsen. Därmed försvåras möjligheten att få en
tydlig helhetsbild om kostnader och utgifter kopplat till fastighetsunderhåll. Redovisningen hade
med fördel även kunnat innehålla en uppdelning i planerat respektive felavhjälpande underhåll.

Vidtagna åtgärder
Vi har inte kunnat se i protokoll att särskilda åtgärder för att hålla eller utöka underhållsbudgeten
beslutats för fastigheter under år 2021 i vår protokollgenomgång. Eftersom redovisning av
underhållskostnader under verksamhetsåret inte ger någon tydlig helhetssbild är det emellertid
svårt att bedöma om det hade varit nödvändigt.
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Bedömning revisionsfråga 5
Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader och fattar
kommunstyrelsen vid behov beslut om åtgärder?

Delvis.

● Uppföljningen av underhållskostnader till kommunstyrelsen sker i enlighet med policy för
styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheterna. Under intervjuer beskrivs att
samtliga investeringar inklusive reinvesteringar följs upp månadsvis i verksamhetssystemet
Antura av teknik- och fastighetsförvaltningen. Uppföljningen beskrivs bland annat inkludera
prognos för tid samt avstämning mellan budget och prognostiserat utfall. Vidare beskrivs att
uppföljningen möjliggör att eventuella avvikelser kan fångas upp i tid och förhoppningsvis
undvikas. Detta beskrivs i intervju även göras för driftbudgeten.

● I kommunens struktur för ekonomisk rapportering saknas riktlinjer för hur
underhållskostnader (drift)  och- utgifter (reinvestering) ska följas upp till kommunstyrelsen
samt till beställande nämnder. Därmed försvåras enligt vår bedömning möjligheten att få en
tydlig helhetsbild om kostnader och utgifter kopplat till fastighetsunderhåll. Redovisningen
hade med fördel även kunnat innehålla en uppdelning i planerat respektive felavhjälpande
underhåll.

Revisionsfråga 6: Uppföljning föregående granskning
Har rekommendationer från föregående granskning omhändertagits?

Iakttagelser
I samband med tidigare genomförd granskning inom området, genomförd 2015, lämnade
kommunens revisorer följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

● Rekommendation 1: Kommunstyrelsen är på väg att skapa tydligare styrning avseende
eget ägda fastigheter. Vi bedömer att det är angeläget att det presenteras en uppdaterad
underhållsplan i närtid. Vidare så är det vår bedömning att kommunstyrelsen styr om
nuvarande arbetssätt med för stor del akuta underhållsåtgärder till fördel för ökat planerat
underhåll.

● Rekommendation 2: För att veta hur stort eftersatt underhåll är i kommunens fastigheter så
rekommenderar vi kommunstyrelsen att grovt beräkna teknisk underhållsskuld. Vidare råder
vi kommunstyrelsen att lägga fast en tidplan för upparbetning av skulden, så att
kapitalförstöring i fastighetsbeståndet kan undvikas.

● Rekommendation 3: Kommunstyrelsen arbetar med att ta fram en investeringspolicy i
dagsläget. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att samordna framtagande av
investeringspolicyn med en övergång till komponentredovisning.

Uppföljning av lämnade rekommendationer

Rekommendation 1
Som tidigare beskrivits under revisionsfråga 2 har vi mottagit underhållsplaner för åren
2021-2024. Det finns rutiner för att revidera underhållsplaner årligen. Detta arbete samordnas
med beställande verksamheter och övriga intressenter i kommunen. Vi kan konstatera att
kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder med syfte att omorganisera och därmed skapa en
tydligare organisation för underhållsarbetet av kommunens fastigheter.
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Vi har även konstaterat både genom vår egen analys i revisionsfråga 4 och genom
kommunstyrelsens egen uppföljning som beskrivs i revisionsfråga 5 att akuta/avhjälpande
underhållskostnader sjunkit relativt planerade underhållskostnader. Det ger en indikation på att
det ökade anslaget för planerat underhåll som getts under några år har gett effekt.

Rekommendation 2
Vi har beskrivit under revisionsfråga 2 om att kommunstyrelsen genomfört en statusbesiktning för
kommunens fastighetsbestånd som helhet år 2016. Med hjälp av en ytterligare anlitad konsult
beräknades underhållskostnader för identifierade åtgärder. Det har dock framgått att dessa
beräkningar i många fall inte varit träffsäkra.

Därtill har vi konstaterat under revisionsfråga 3 att det inte gjorts en tydlig beräkning av
underhållsskulden för kommunens fastighetsbestånd som helhet. Det finns en medvetenhet om
att det har funnits en underhållsskuld samt att anslag för planerat underhåll utökats för att minska
denna skuld. Utan en konkret översiktlig bedömning av underhållsskulden samt kontinuerlig
uppföljning av denna  blir det emellertid svårt för kommunstyrelsen att avgöra om genomförda
åtgärder har varit tillräckliga för att minska underhållsskulden till en acceptabel nivå. Detta
medför även att det inte har funnits en konkret tidplan för att minska underhållsskulden i tillräcklig
utsträckning.

Rekommendation 3
Med start under år 2016 började kommunen en successiv övergång till att tillämpa
komponentavskrivning enligt rekommendationer från RKR . Redovisningsprincipen var fullt9

implementerade år 2018 och tillämpningen av den beskrivs i Policy för styrning och uppföljning
av ekonomi och verksamheter.

Bedömning revisionsfråga 6
Har rekommendationer från föregående granskning omhändertagits?

Ja.

● Vi bedömer att kommunstyrelsen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att omhänderta
revisorernas rekommendation 1 som följd av genomförd granskning år 2015.
Underhållsplaner har upprättats och åtgärder för att förbättra organisation och rutiner för att
aktualisera underhållsplaner samt förbättra underhållsarbetet har implementerats. Därtill kan
vi konstatera att akut/avhjälpande underhåll sjunkit som andel av planerat underhåll under de
senaste åren.

● Vi bedömer att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder för att omhänderta revisorernas
rekommendation 2 som följd av genomförd granskning år 2015. Av kommunplanen och
investeringsbudget för åren 2019-2030 framgår att anslaget för planerat underhåll av
fastigheter har varit utökat till 35 mnkr per år mellan 2019 och 2022. Syftet beskrivs vara att
minska underhållsskulden av verksamhetslokaler. Det har visserligen genomförts en
statusbesiktning av samtliga fastigheter samt beräkning av identifierade underhållsåtgärder.
Det har dock inte gjorts någon tydlig beräkning och analys av underhållsskulden. Enligt
intervju är anslaget bestämt att minska med start år 2023 till 18 mnkr per år. Vår bedömning
är dock att kommunstyrelsen behöver utveckla strategier för att dels beta av eventuellt
identifierad underhållsskuld dels hindra så att den byggs upp igen.

9 Rådet för kommunal redovisning
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● Vi bedömer att kommunstyrelsen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att omhänderta
revisorernas rekommendation 3 som följd av genomförd granskning år 2015. Implementering
av komponentavskrivning enligt rekommendationer från RKR implementerades till fullo år
2018.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört en
granskning av underhåll av fastigheter. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen
har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter samt att underhåll sker
med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt har
säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter samt att underhåll inte helt
sker med tillräcklig intern kontroll.

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

● Revidera processbeskrivningar avseende fastighetsunderhåll så att dessa överensstämmer
med nuvarande organisation för fastighetsunderhåll.

● Säkerställa att nyckeltal med bäring på fastighetsunderhåll identifieras. Nyckeltalen bör
förankras i branschmässiga riktvärden och bör även tillåta jämförelser med andra kommuner.
Uppföljning av dessa nyckeltal bör ske regelbundet och kan med fördel redovisas vid
kommunstyrelsens ordinarie uppföljningstillfällen.

● Upprätta strategier, vid eventuellt identifierad underhållsskuld, för upparbetning av skulden.
Regelbunden redovisning av hur underhållsskulden utvecklas över tid bör ske till
kommunstyrelsen.

● Tillse att adekvat uppföljning av fastighetsunderhåll sker vid kommunstyrelsens ordinarie
uppföljningstillfällen. Uppföljningen bör innehålla en helhetsbild av utfall mot budget och bör
kompletteras med en uppdelning i reinvesteringar respektive resultatfört fastighetsunderhåll
samt planerat respektive felavhjälpande fastighetsunderhåll.

● Överväg att upprätta underhållsplaner för kommunens totala fastighetsbestånd på längre sikt
baserat på komponenters livslängd. Detta skulle medföra en ökad framförhållning i
underhållsplaneringen samt underlätta analys av kommunens lokalbehov och
lokalförsörjningsstrategi.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

1. Säkerställer
kommunstyrelsen att
underhållsarbetet styrs på ett
effektivt och tillräckligt sätt?

Ja

2. Utgår kommunstyrelsen
från tillförlitliga underlag om
tillgångarnas status och
upprustningsbehov när
kostnaderna uppskattas?

Delvis

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

Delvis

4. Finns det en
överensstämmelse mellan
underhållsplan, budget och
genomfört underhåll under de
senaste 3 åren?

Delvis

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

Delvis

6. Har rekommendationer från
föregående granskning
omhändertagits?

Ja

Mars 2022

Henrik Fagerlind Hugo Horstmann
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Vallentuna kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 2021-06-07. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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