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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Kommunens investeringar i verksamhetslokaler är omfattande och uppgår till betydande värden i 

kommunens balansräkning. Investeringarnas värde bevaras genom ett effektivt och långsiktigt 

underhåll, vilket också är en viktig faktor för att i kommunen upprätthålla en god ekonomisk hus-

hållning. 

Bristande underhåll, kan förutom försämrad nytta, service och kvalité, även innebära att kost-

samma reinvesteringsåtgärder behöver vidtas. 

Kommunens revisorer har, utifrån en riskbedömning, beslutat att genomföra en granskning av hur 

servicenämnden planerar och genomför fastighetsunderhåll. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Har servicenämnden ändamålsenliga rutiner med tillräcklig intern kontroll för planering och genom-

förande av kommunens fastighetsunderhåll? 

1.3. Revisionskriterier 

- Kommunallagen 

- Kommunfullmäktiges styrande dokument 

1.4. Kontrollmål 

- Finns ett system utformat för bedömning av underhållsbehovet, samt en underhållsplane-

ring med tillräcklig framförhållning och långsiktighet? 

- Genomförs insatser i enlighet med underhållsplaneringen? 

- Finns tillräckliga ekonomiska resurser för genomförande av underhåll i enlighet med be-

dömt underhållsbehov? 

- Vilka proportioner planeras avseende akut underhåll/planerat underhåll och hur det ser ut i 

praktiken? 

- Vilken uppföljning och återrapportering sker av genomfört underhåll? 

- Vilken kommunikation har servicenämnden med kommunstyrelsen i samband med bud-

getberedningen och vilket underlag erhåller budgetberedningen?   

1.5. Metod 

Granskningen har avgränsats till servicenämndens ansvar för fastighetsunderhåll.  

Granskningen har genomförts genom intervjuer och studier av relevanta dokument för fastighets-

underhållets planering och uppföljning. 

Intervjuer har genomförts med nämndens presidium, fastighetschef och enhetschef.  

Stickprov har genomförts på tio förvaltningsobjekt, där underhållsplaneringen har stämts av mot 

faktiskt genomfört underhåll. 

Rapporten har varit föremål för sakavstämning 

1.6. Tillägg 

Utöver ovanstående har de förtroendevalda revisorerna beslutat om att en genomlysning av un-

derhållsplanering för simhall/äventyrsbad ska ingå i granskningen.  
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 Iakttagelser och bedöm-
ningar 

2.1. Finns ett system utformat för bedömning av underhållsbehovet, samt 

en underhållsplanering med tillräcklig framförhållning och långsik-

tighet? 

2.1.1. Iakttagelser  

Inom serviceförvaltningen finns en fastighetsavdelning som handhar förvaltning och drift av kom-

munens fastighetsbestånd. Fastighetsbeståndet består av ca 360 000 kvm, fördelat enligt följande: 

 

Inom avdelningen ansvarar en enhetschef för arbetet med planerat underhåll. Det finns ett löpande 

arbete med underhållsplaneringen. I grunden finns en årsplan och femårsplan som löpande revide-

ras. Planering och uppföljning sker månatligen i en projektgrupp. Gällande beslut om vilka under-

hållsprojekt som ska prioriteras, svarar gruppen för förberedelser inför beslutsmöte.  

Även beslutsmöten sker månatligen. I beslutsgruppen ingår fastighetschefen, enhetschefen, förval-

tare, arbetsledare och ingenjörer.  

Som systemstöd används sedan ett antal år tillbaka Incit Xpand. Fastighetssystemet används före-

trädesvis för yttre underhåll. Systemet upplevs som tungarbetat och kräver regelbundna uppdate-

ringar för att utgöra ett adekvat stöd. Av intervjuerna och genomförda stickprov framgår att fastig-

hetssystemet inte fullt ut är uppdaterat, utan används endast översiktligt som ett stöd. För plane-

ring över ett och fem år används Excel.   

Det saknas aktiva beslut i nämnden om vilken prioritering som ska gälla vid konflikt mellan behov 

och tillgängliga medel. Det finns samförstånd i organisationen där prioritering företrädesvis sker av 

lokaler för kärnverksamheten och dessa byggnaders yttre skal, som tak och fasad. Vidare efter-

strävas att åtgärder av samma typ (ex. takrenoveringar) samordnas för att uppnå en högre effekti-

vitet. 

I samband med underhållsplaneringen sker en aktiv avstämning mot beslut kopplade till övergri-

pande lokalförsörjningsplaner för att undvika felprioriteringar, exempelvis att inte göra planerade 

Grundskola
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Gymnasie
18%

Förskola
10%

Fritid
15%

Omsorg
3%

Förvaltning
13%

Arbetslokaler
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underhållsinsatser i sådana objekt som är på väg att utrangeras för den kommunala verksamhet-

ens behov.  

Vidare sker årligen besiktningar av fastigheternas yttre skal som tak, fasad och fönster, samt ute-

miljö, teknik och säkerhet. Dessa besiktningar ligger till grund för underhållsplaneringen och kom-

pletteras vid behov genom att ta in särskilda ”expertutlåtanden”.  

Det finns också rutiner för att i det vardagliga arbetet kunna rapportera avvikelser som kommer 

från hyresgäster, förvaltare, arbetsledare och driftpersonal. Utifrån den felanmälan som sker ana-

lyseras frekvensen av det rapporterade felet och ligger till grund för bedömningen av eventuellt 

planerat underhåll.  

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns ett aktivt arbete med underhållsplanering där en mer översiktlig plan över 

fem års upprättas, samt en genomförandeplan på årsbasis.  

Vi bedömer att det finns rutiner för att genom bland annat besiktning och rondering identifiera un-

derhållsbehov till grund för en underhållsplanering. 

Vi bedömer arbetssättet med sidoordnade system i excel som sårbart vid exempelvis skifte av 

personal och att det ger en svag intern kontroll. Vi anser att ett uppdaterat fastighetssystemet be-

hövs som grund för planeringen, där en fortlöpande dokumentation, exempelvis resultat av besikt-

ningar och faktiskt genomfört underhåll, säkerställs i systemet. Ett uppdaterat system skapar bättre 

överblick för en långsiktig planering och underlättar ambitionen att samordna underhållsinsatser. 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

2.2. Genomförs insatser i enlighet med underhållsplaneringen? 

2.2.1. Iakttagelser  

I samband med granskningen har ett urval av tio fastighetsobjekt följts upp vad avser: 

- Underhållsbehov enligt IncitXpand 

- Underhållsbehov enligt femårsplan (Excel) 

- Underhållsbehov enligt ettårsplan (Excel) 

- Ev budget 2019 

- Utfall/prognos 2019 

 

Fastighetshetsobjekt i urvalet: 

- Kalmar Teater         

- Oxhagsskolan Hus 01 

- Lars Kagg 

- Östra Funkabo 

- Rinkabyholmsskolan 

- Pårydsbadet 

- Rådmannen 5 

- Sörgården 1  

- Folkets Park 

- Kolbodagården 

 



 

5 
 

Underhållsbehov enligt IncitXpand 

Ingen av fastigheterna i urvalet var uppdaterade i fastighetssystemet, innebärande att ett fullstän-

digt stöd för underhållsplaneringen inte kan erhållas genom systemstödet. 

Femårsplanen 

Samtliga objekt förekommer i femårsplanen med underhållsinsatser för sammantaget mellan 4,3 

mnkr och 13 mnkr per objekt. För fyra av de tio objekt finns planerat underhåll år 2019. 

Ett av objekten, Kolbodagården, har under år 2019 utgått ur planen med anledning av planerad 

avyttring.   

Ettårsplanen 

För tre av fyra objekt utförs underhåll enligt plan.  

Östra Funkabo. Avser fasadrenovering, fönster och dörrar. 6 mnkr. Ny bedömning/prioritering har 

skett under året där objektet flyttats till år 2020 och 2021 med 5 mnkr respektive 4 mnkr. 

Rådmannen 5. Avser fasadrenovering. Ursprunglig budget i femårsplanen var 6 mnkr, vilket efter 

ny bedömning och anbud justerades till 2,5 mnkr i befintlig ettårsplan. Bedöms i sin helhet vara 

genomfört under år 2019. 

Sörgården 1. Avser ut- och invändig renovering av gymnastikhall. 7 mnkr i femårs- och ettårsplan. 

Underhållet är utfört under år 2019, dock till en högre kostnad; ca 8,5 mnkr. 

Folkets Park. Avser bl a utvändig renovering teaterladan. 2,3 mnkr planerat år 2019. Färdigställt 

under året till en utgift om ca 2 mnkr. År 2020 planeras för ytterligare insatser inom ramen för 

byggnader inom Folkets Park uppgående till 2 mnkr.   

Av intervjuerna och tillgänglig dokumentation framgår att det finns en fortlöpande planering där 

underhållsinsatser kan genomföras enligt plan, samtidigt som det sker ett aktivt arbete med revide-

ringar och omprioriteringar.  

För den del av underhållet som budgeteras inom ramen för investeringsbudgeten (”planerat under-

håll komponent”) finns en möjlighet att vid årsskiftet flytta budgetmedel för pågående och plane-

rade projekt mellan räkenskapsåren, vilket skapar en flexibilitet i planeringen.  

Underhållsplanering för simhall/äventyrsbad 

Anläggningen präglas av ett eftersatt underhåll, där de underhållsinsatser som genomförs enbart 

syftar till att kunna upprätthålla verksamheten tills en ny anläggning kan tas i bruk.  

En extern besiktning är helt nyligen genomförd. Anläggningen bedöms sliten, men att det inte finns 

några överhängande hot för den bärande konstruktionen. Vissa åtgärder har tidigare genomförts i 

de bärande konstruktionerna. Anläggningen ska kunna hållas igång tills en ny anläggning tas i 

bruk utan några större driftstopp. Någon särskild åtgärdsplan är i nuläget inte aktuell. Årliga besikt-

ningar sker, där en utökad kontroll kommer att ske vad avser betong- och träkonstruktioner, samt 

väggpartier i äventyrsdelen. Vidare sker regelbunden rondering av anläggningen. De driftstopp 

som varit aktuella under år 2019 har företrädesvis varit hänförbara till avhjälpande underhåll. Un-

derhållsinsatser som kan bli aktuella bedöms ha en begränsad kostnad.  

Anläggningens ålder: Den äldsta delen är från år 1970. 

Kvarstående bokfört värde, UB 2019: 10,1 Mnkr. Under år 2019 gjordes, utöver ordinarier avskriv-

ningar, en nedskrivning om 10,6 mnkr. Kvarstående värde, 10,1 mnkr, avser stomme 3,9 mnkr 

(färdigavskrivet 2027-01) och markanläggning 6,1 mnkr (färdigavskrivet 2042-01), samt mark 0,1 

mnkr.  
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Budget för underhållsinsatser för objektet år 2020: 2 Mnkr. Denna post är inte intecknad i någon 

särskild åtgärd, utan utgör en reserv för eventuellt behov som kan uppstå. 

 Planerat  
underhåll 

Avhjälpande 
underhåll 

2019 2,0 Mnkr 0,1 Mnkr 

2018 1,8 Mnkr 0,0 Mnkr 

2017 0,2 Mnkr 1,4 Mnkr 

2016 0,1 Mnkr 0,8 Mnkr 

2015 0,0 Mnkr 0,1 Mnkr 

 

Underhållsplaneringen för simhall/äventyrsbad utgör en beskrivning av nuläge och genomfört un-

derhåll under de senaste åren. Denna beskrivning ligger inte till grund för bedömningen av 

kontrollmålet. 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att underhållsinsatser till huvudsakligen sker i enlighet med den årsplanering som sker.  

Vi bedömer att det finns ett aktivt arbete med en struktur både avseende organisation och att in-

hämta information för att fortlöpande göra erforderliga revideringar eller omprioriteringar. 

Vi konstaterar samtidigt att systemstödet inte är tillräckligt och behöver utvecklas för att ge en sta-

bilare grund och bättre överblick över det samlade underhållsbehovet, framförallt vad avser den 

femårsplanering som sker. 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

2.3. Finns tillräckliga ekonomiska resurser för genomförande av underhåll 

i enlighet med bedömt underhållsbehov? 

2.3.1. Iakttagelser  

Av intervjuerna framgår att avsatta medel för fastighetsunderhåll har förbättrats och stabiliserats 

under senare år. Sedan några år tillbaka tillämpas komponentavskrivning vilket innebär att delar av 

de underhållsåtgärder som tidigare klassificerades som drift numera klassificeras som investering. 

Tillämpning av komponentavskrivningar är en anledning till att de ekonomiska förutsättningarna 

blivit stabilare. Detta har också inneburit att det förebyggande underhållsarbetet har kunnat förbätt-

ras. 

Av intervjuerna framgår uppfattningen att med nuvarande ekonomiska förutsättningar finns möjlig-

het att uppnå en underhållsplanering som inte bygger ytterligare underhållsskuld. Samtidigt upp-

ges att det finns ett befintligt eftersatt underhåll vad avser fönster, fasad och tak; samtidigt som 

flera 70-80-talsbyggnader har problem av olika svårighetsgrad. Då det inte finns ett uppdaterad 

fastighetssystem är det svårt att ta fram ett underlag för en bedömning av en sammantagen un-

derhållsskuld.  

Det saknas en systematisk uppföljning av statistik och nyckeltal uppdelat per olika fastighetskate-

gorier. 2019 års budgeterade förutsättningar för planerat underhåll uppgår för hela beståndet till ca 

160-165 kr/kvm. Budgetförutsättningarna är relativt lika för år 2020. Som framgår av nedanstående 

tabell har ca 10 mnkr av 2019 års budget för ”planerat underhåll komponent” ej förbrukats. Dessa 

medel förs över och nyttjas kommande år.   

De bedömningar som görs från verksamheten och som har presenterats i nämnden är ett behov 

per år om mellan 220 och 250 kr/kvm under kommande femårsperiod, motsvarande ytterligare ca 

20-30 mnkr per år i förhållande till nuvarande budgetförutsättningar. 
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I INCIT/Aareons fackböcker presenteras riktvärden för planerat underhåll i kr/kvm (bruksarea). 

Riktvärdena avser fastigheter för olika kommunala ändamål och är vidare uppdelade på olika typ-

fastigheter varför inget entydigt nyckeltal kan tas fram och relateras till kommunens redovisade 

underhållskostnad per kvm. En total sammanvägning ger ett nyckeltal om ca 200 kr/kvm, vilket 

indikerar att det finns risk för att även nuvarande avsatta medel bygger ytterligare underhållsskuld. 

År Planerat underhåll 
komponent 

Planerat underhåll 
Drift 

Avhjälpande  
Underhåll 

 Budget Utfall Budget Utfall*) Budget  Utfall 

2019 37,0 27,3 21,3 19,4 18,9 19,5 

2018 37,9 34,0 13,9 14,7 18,8 20,6 

2017 42,0 41,0 10,3 10,3 19,4 22,7 
*) I 2019 års utfall ingår 4,4 mnkr avseende kapitalkostnader på det underhåll som görs inom ramen för ”Planerat underhåll 

komponent”.  År 2018 uppgick motsvarande kostnad till 1,8 mnkr. Åren dessförinnan belastas inte med en sådan kostnad. 

Kapitalkostnaderna räknas inte in vid beräkning av nyckeltal om underhåll per kvm.  

Ett riktvärde som används inom branschen för viktning mellan planerat och löpande underhåll är 
att 70 % fördelas på planerat underhåll och resterande 30 % på mer akuta/avhjälpande insatser. I 
en verksamhet där det avhjälpande underhållet tar en större andel i anspråk indikerar på ett brist-
fälligt planerat underhåll. I samband med den granskning av fastighetsunderhållet som genomför-
des år 2014 uppvisades en uppåtgående trend för det avhjälpande underhållet (översteg då 40 % 
av den totala underhållskostnaden). I samband med en uppföljande granskning år 2016 var nyck-
eltalet ca 33-34 %. Som framgår av ovanstående tabell ligger fördelningen nu nära riktvärdet.  

2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att det saknas medel för att fullt ut genomföra identifierat behov av underhåll, baserat 

på fastighetsavdelningens femårsplanering och tillgängliga medel per kvm. Vi konstaterar samtidigt 

att budgetförutsättningarna har förbättrats under de senaste åren, men att det sannolikt finns en 

inte obetydlig kvarstående underhållsskuld. 

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt. 

2.4. Vilka proportioner planeras avseende akut underhåll/planerat under-

håll och hur det ser ut i praktiken? 

Ett riktvärde som används inom branschen för viktning mellan planerat och löpande underhåll är 
att 70 % fördelas på planerat underhåll och resterande 30 % på mer akuta/avhjälpande insatser. I 
en verksamhet där det avhjälpande underhållet tar en större andel i anspråk indikerar på ett brist-
fälligt planerat underhåll. I samband med den granskning av fastighetsunderhållet som genomför-
des år 2014 uppvisades en uppåtgående trend för det avhjälpande underhållet (översteg då 40 % 
av den totala underhållskostnaden). I samband med en uppföljande granskning år 2016 var nyck-
eltalet ca 33-34 %.  

I ovanstående tabell (avsnitt 2.3) framgår att det redovisade utfallet för de senaste tre åren varit 
nära riktvärdet. Budgetmässigt har det avhjälpande underhållet utgjort mellan 26-27 % av den 
totala utgiften (exkl avskrivningar på komponenter) de senaste tre åren. Samtidigt som det plane-
rade underhållet underskridit budgeten, har det budgeten för det akuta underhållet överskridits, 
vilket givit ett utfall från 30,5 till 31,5 % per år. Det faktiska utfallet av det akuta underhållet har 
under de senaste åren uppvisat en positiv trend.  

Planerat underhåll i relation till avhjälpande: 

År Budget  Utfall 

 Planerat  Avhjälpl Planerat Avhjälp 

2019 74 % 26 % 69 % 31 % 

2018 73 % 27 % 70 % 30 % 

2017 73 % 27 % 70 % 30 % 
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2.4.1. Bedömning 

Vi bedömer att relationen mellan planerat underhåll och avhjälpande successivt förbättrats, där det 

avhjälpande underhållet tagit en mindre andel av den totala utgiften för underhåll i anspråk.  

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.  

2.5. Vilken uppföljning och återrapportering sker av genomfört underhåll? 

2.5.1. Iakttagelser  

Inom tjänstemannaorganisationen sker en månatlig uppföljning per objekt, vilken hanteras inom 

ramen för den organisatoriska struktur som beskrivs under 2.1.  

Under november månad 2019 har nämnden erhållit en särskild information om arbetet med fastig-

hetsunderhåll. Denna information upptar pågående arbete, samt planering framöver på kort och 

lång sikt. 

Det saknas av nämnden antagna målambitioner vad avser fastighetsunderhåll, samt nyckeltal för 

att följa trender och fördelning av olika kategorier/typer av fastigheter. 

De ekonomiska uppföljningarna som sker till nämnden fortlöpande under året är på en övergri-

pande nivå och behandlar inte särskilt underhållsverksamheten. 

I ärende om verksamhetsplan för år 2020, som behandlades i nämnden under december 2019 

(§151), framgår bland annat att äldre byggnader med riskkonstruktion successivt behöver avveck-

las och ersättas då de kräver stort underhållsarbete, främst förskolor byggda på 70- och 80-talen. 

Vidare framgår att full kompensation för kostnadsökningar inte regleras genom hyresavtalen vilket 

leder till minskat utrymme för underhållsåtgärder. Övergången till komponentredovisning har skap-

at viss stabilitet i underhållsplaneringen. 

2.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att nämnden behöver utveckla målambitioner inom området kopplat till en bedömning 

av vad som är tillräckliga ekonomiska resurser för planerat underhåll av fastigheter. Vidare att 

nämnden följer upp nyckeltal avseende fastighetsunderhåll för olika verksamhetsområden och 

fastighetstyper.  

Vi bedömer att det inom förvaltningen finns rutiner för att följa upp pågående projekt. 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

2.6. Vilken kommunikation har servicenämnden med kommunstyrelsen i 

samband med budgetberedningen och vilket underlag erhåller 

budgetberedningen?   

När det gäller nämndens budgetarbete finns inget särskilt underlag till kommunens övergripande 

budgetberedning, eller annat ärende i frågan till kommunstyrelsen, som specifikt lyfter fram och 

åskådliggör behovet av fastighetsunderhåll på kort och lång sikt. 

Det finns heller ingen löpande redovisning av fastighetsunderhållet i form av status och nyckeltal i 

samband med nämndens ekonomiska rapportering till kommunstyrelsen.  
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2.6.1. Bedömning 

Från tidigare granskningar kvarstår bedömningen och rekommendationen att nämnden behöver 

tydliggöra och kommunicera behovet av underhållsinsatser i kommunens budgetprocess. Vi anser 

att ett uppdaterat fastighetssystem utgör en viktig grund för att kunna redovisa och kommunicera 

behov på kort och lång sikt. 

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt.  
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 Revisionell bedömning 
Vi bedömer att servicenämnden inte helt har ändamålsenliga rutiner med tillräcklig intern kontroll 

för planering och genomförande av kommunens fastighetsunderhåll.  

Bedömningen grundas på att det inte finns ett fastighetssystem som uppdateras fortlöpande och 

där den underhållsplanering som sker i sidoordnade system bedöms som sårbar vid skifte av per-

sonal och att arbetssättet ger en svag intern kontroll. Vidare bedömer vi att nämnden behöver tyd-

liggöra kommunens fastighetsunderhåll i samband med budgetberedning, samt även i övrigt ge-

nom målambitioner och uppföljning av nyckeltal.   

Vi bedömer att det saknas medel för att fullt ut genomföra identifierat behov av underhåll. Samtidigt 

har budgetförutsättningarna förbättrats under de senaste åren, men sannolikt finns en inte obetyd-

lig kvarstående underhållsskuld. 

Vi bedömer samtidigt att det inom förvaltningen finns en organisering och ett aktivt arbete för att 

planera och genomföra underhållsinsatser. Det finns rutiner för att, som grund för planeringen, på 

olika sätt inhämta information för att bedöma fastigheternas status.  

Grunderna för bedömning mot respektive kontrollmål framgår i nedanstående. 

3.1. Bedömningar mot kontrollmål 

 

Kontrollmål Kommentar  

Finns ett system utformat 
för bedömning av under-
hållsbehovet, samt en un-
derhållsplanering med 
tillräcklig framförhållning 
och långsiktighet? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att det finns ett aktivt arbete med 
underhållsplanering där en mer översiktlig plan 
över fem års upprättas, samt en genomförande-
plan på årsbasis.  

Vi bedömer att det finns rutiner för att genom 
bland annat besiktning och rondering identifiera 
underhållsbehov till grund för en underhållspla-
nering. 

Vi bedömer arbetssättet med sidoordnade sy-
stem i excel som sårbart vid exempelvis skifte 
av personal och att det ger en svag intern kon-
troll. Vi anser att ett uppdaterat fastighetssyste-
met behövs som grund för planeringen, där en 
fortlöpande dokumentation, exempelvis resultat 
av besiktningar och faktiskt genomfört underhåll, 
säkerställs i systemet. Ett uppdaterat system 
skapar bättre överblick för en långsiktig plane-
ring och underlättar ambitionen att samordna 
underhållsinsatser. 

 

Genomförs insatser i enlig-
het med underhållsplane-
ringen? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att underhållsinsatser till huvudsak-
ligen sker i enlighet med den årsplanering som 
sker.  

Vi bedömer att det finns ett aktivt arbete med en 
struktur både avseende organisation och att 
inhämta information för att fortlöpande göra er-
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forderliga revideringar eller omprioriteringar. 

Vi konstaterar samtidigt att systemstödet inte är 
tillräckligt och behöver utvecklas för att ge en 
stabilare grund och bättre överblick över det 
samlade underhållsbehovet, framförallt vad av-
ser den femårsplanering som sker. 

Finns tillräckliga ekono-
miska resurser för genom-
förande av underhåll i en-
lighet med bedömt under-
hållsbehov? 

Ej uppfyllt 

Vi bedömer att det saknas medel för att fullt ut 
genomföra identifierat behov av underhåll, base-
rat på fastighetsavdelningens femårsplanering 
och tillgängliga medel per kvm. Vi konstaterar 
samtidigt att budgetförutsättningarna har förbätt-
rats under de senaste åren, men att det sanno-
likt finns en inte obetydlig kvarstående under-
hållsskuld. 

 

Vilka proportioner planeras 
avseende akut under-
håll/planerat underhåll och 
hur det ser ut i praktiken? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att relationen mellan planerat un-
derhåll och avhjälpande successivt förbättrats, 
där det avhjälpande underhållet tagit en mindre 
andel av den totala utgiften för undehåll i an-
språk.  

 

Vilken uppföljning och åter-
rapportering sker av ge-
nomfört underhåll? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att nämnden behöver utveckla må-
lambitioner inom området kopplat till en bedöm-
ning av vad som är tillräckliga ekonomiska re-
surser för planerat underhåll av fastigheter. Vi-
dare att nämnden följer upp nyckeltal avseende 
fastighetsunderhåll för olika verksamhetsområ-
den och fastighetstyper.  

Vi bedömer att det inom förvaltningen finns ruti-
ner för att följa upp pågående projekt. 

 

Vilken kommunikation har 
servicenämnden med 
kommunstyrelsen i sam-
band med budgetbered-
ningen och vilket underlag 
erhåller budgetberedning-
en?   

Ej uppfyllt 

Från tidigare granskningar kvarstår bedömning-
en och rekommendationen att nämnden behöver 
tydliggöra och kommunicera behovet av under-
hållsinsatser i kommunens budgetprocess. Vi 
an-ser att ett uppdaterat fastighetssystem utgör 
en viktig grund för att kunna redovisa och kom-
municera behov på kort och lång sikt. 
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3.2. Rekommendationer 

Vi rekommenderar, för att ge stöd för att bättre kunna kommunicera ett samlat underhållsbehov, för 

att reducera den sårbarhet som sidoordnade system innebär, samt för att stärka den intern kontrol-

len, att nämnden säkerställer att ett uppdaterat fastighetssystem ligger till grund för den under-

hållsplanering som sker.  

Vi rekommenderar att nämnden i större utsträckning tydliggör och kommunicerar behovet av un-

derhållsinsatser i samband med kommunens budgetprocess. För sådana framställningar erhålls 

med ett uppdaterat fastighetssystem en bättre grund för att kunna redovisa och kommunicera be-

hov på kort och lång sikt. 

Vi rekommenderar att nämnden utvecklar målambitioner inom området, samt följer upp nyckeltal 

avseende fastighetsunderhåll för olika verksamhetsområden och fastighetstyper. 

 

2020-04-15 
 
 
 
 
 

  

Pär Sturesson 
Uppdragsledare 

 Jörn Wahlroth 
Projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun enligt beslutat projektplan.  

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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