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1. Sammanfattning  
 
De förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun genomförde 2014 en granskning av service-
nämndens planering och genomförande av fastighetsunderhåll.  På uppdrag av revisorerna 
har EY genomfört en uppföljande granskning av vilka åtgärder servicenämnden har vidtagit 
med anledning av de iakttagelser och synpunkter som lämnades i revisionsrapporten 2014 
samt i vilken utsträckning granskningens rekommendationer har beaktats och implementerats. 
 
Vår sammantagna bedömning efter uppföljningen är att servicenämnden i tillfredställande om-

fattning har genomfört ett antal åtgärder i linje med rekommendationer och synpunkter som 

lämnades vid revisorernas granskning 2014. Enligt vår bedömning förefaller verksamheten 

knuten till planering och genomförande av fastighetsunderhåll ha utvecklats i rätt riktning uti-

från åtgärder som nämnden har genomfört sedan revisorernas granskning 2014. Vissa ge-

nomförda åtgärder har ännu inte trätt i kraft fullt ut, varför vi vill framhålla vikten av att nämnden 

kontinuerligt bevakar utvecklingen av om genomförda åtgärder leder till önskad effekt och vid 

behov gör anpassningar av verksamheten.  

 

Enligt vår bedömning är det eftersträvansvärt att specifika verksamhetsmål kopplat till fastig-

hetsunderhåll fastställs och löpande följs upp av nämnden. I uppföljningen har inte framkommit 

att nämnden har antagit några specifika mål och riktlinjer för underhållsinsatser. 

 

I allt väsentligt synes samma budgetförutsättningar för underhållsinsatser råda som vid gransk-
ningen 2014. Därmed kvarstår även bedömningen om att principerna för hur underhållsinsat-
ser och internhyror budgeteras behöver ses över för att skapa långsiktiga stabila förutsätt-
ningar. Vidare kvarstår tidigare bedömning om att nämnden i större utsträckning behöver tyd-
liggöra och kommunicera behovet av underhållsinsatser i kommunens budgetprocess. 
 
Vår bedömning är att trenden avseende underhållets ekonomiska utfall har förbättrats gente-
mot tidigare granskning eftersom andelen utfört planerat underhåll har ökat medan andelen 
utfört avhjälpande underhåll har minskat. Mot bakgrund av förvaltningens kännedom om att 
indikationer i nationell statistik tyder på att Kalmar tillägnar väsentligt lägre resurser till under-
håll i jämförelse med andra kommuner, vill vi betona vikten av att nämnden följer områdets 
utveckling och sätter in åtgärder för att främja att tillräckligt underhåll genomförs. 
 
Utifrån vad som framkommit i uppföljningen lämnas följande rekommendationer till service-
nämnden:  
 

 Mot bakgrund av att nämnden inte har antagit några specifika mål och riktlinjer för un-
derhållsinsatser kvarstår rekommendationen från föregående granskning om att nämn-
den bör besluta om mål och riktlinjer för fastighetsunderhållet. Förslagsvis kan de nyck-
eltal som arbetas fram inom fastighetsserviceenheten användas för ändamålet. 
 

 Mot bakgrund av att samma budgetförutsättningar för underhållsinsatser som tidigare 
synes råda kvarstår rekommendationen från föregående granskning om att se över 
principer för budgetering av underhållsinsatser och internhyressättning i syfte att skapa 
långsiktiga stabila förutsättningar för planerat underhåll. Vidare kvarstår tidigare rekom-
mendation om att nämnden i större utsträckning behöver tydliggöra och kommunicera 
behovet av underhållsinsatser i kommunens budgetprocess. 
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2. Bakgrund 

Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet ska revisorerna regelbundet följa upp genom-
förda granskningsinsatser för att få svar på om åtgärder med anledning av revisorernas 
granskning har genomförts1. 
 
Revisorerna i Kalmar kommun genomförde 2014 en granskning av servicenämndens plane-
ring och genomförande av fastighetsunderhåll.  Granskningen skulle besvara den övergri-
pande frågan om servicenämndens rutiner var ändamålsenliga med tillräcklig intern kontroll 
för planering och genomförande av kommunens fastighetsunderhåll. Revisorerna bedömde att 
servicenämndens rutiner för planering och genomförande av yttre fastighetsunderhåll till delar 
var ändamålsenliga och med tillräcklig intern kontroll. Samtidigt fanns brister i systematiken 
avseende planeringen av det inre underhållet och utemiljöer. Granskningen indikerade att un-
derhållsnivån var för låg och att principerna för underhållsinsatser behövde ses över. Vidare 
ansåg revisorerna att nämnden borde besluta om mål och riktlinjer för fastighetsunderhållet 
och tydligare kommunicera behovet av underhållsinsatser i budgetprocessen. Slutligen ansågs 
att planering av det inre underhållet och utemiljöerna behövde systematiseras. Ett antal för-
bättringsområden angavs för att fullt ut bedöma verksamheten som ändamålsenlig. Service-
nämnden lämnade svar på granskningsrapporten den 17 december 2014 med ett antal plane-
rade förbättringsåtgärder.  
 
Revisorerna i Kalmar kommun har beslutat att göra en uppföljande granskning av vilka åtgär-
der servicenämnden har vidtagit med anledning av de iakttagelser och synpunkter som läm-
nades i revisionsrapporten samt i vilken utsträckning granskningens rekommendationer beak-
tats och implementerats. 

2.1. Syfte och avgränsning 

Syftet med granskningen är att bedöma om servicenämnden har genomfört åtgärder med an-
ledning av rekommendationer och synpunkter som lämnades vid revisorernas granskning 
2014. 
 
Granskningens inriktning är begränsad till uppföljning av revisionens rekommendationer och 
iakttagelser som lämnades i samband med tidigare granskning. Uppföljningen syftar inte till att 
göra en ny granskning utan avser att inhämta nämndens och förvaltningens beskrivning av 
vidtagna åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades vid granskningen 2014.  

2.2. Revisionsfrågor 

Granskning har skett av vilka åtgärder som servicenämnden har vidtagit avseende följande 
rekommendationer och synpunkter från revisionsrapporten 2014: 
 

 Rutiner för planering och genomförande av yttre fastighetsunderhåll bedöms till delar 

ändamålsenliga och med tillräcklig intern kontroll 

 Planeringen av det inre underhållet och utemiljöerna behöver systematiseras 

 Nämnden bör besluta om mål och riktlinjer för fastighetsunderhållet 

 Underhållsbudgeten behöver ses över för att skapa långsiktiga stabila förutsättningar  

                                                
1 Sveriges Kommuner och Landsting. God revisionssed i kommunal verksamhet 2014, s. 47. 
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 Trenden är att relationen mellan planerade och akuta/avhjälpande underhållsinsatser 

kommer allt längre från branschens riktvärde 

2.3. Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna 
av förekomsten av servicenämndens vidtagna åtgärder utifrån revisionens rekommendationer 
vid granskningen 2014. 

2.4. Metod och genomförande 

Granskningen har skett i form av genomgång av dokumentstudier och intervjuer med förtroen-
devalda och chefstjänstemän. Intervjuer har genomförts med servicenämndens ordförande, 
förvaltningschef, fastighetschef och enhetschef för fastighetsservice. I bilaga 1 framgår grans-
kade dokument och intervjuade personer. De intervjuade har beretts tillfälle att saklighetskon-
trollera rapporten.  
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3. Iakttagelser från uppföljningen per rekommendation/ synpunkt 

I följande avsnitt presenteras de huvudsakliga rekommendationer och synpunkter som lämna-
des i samband med granskningen 2014. Vidare återges berörda åtgärdspunkter i service-
nämndens svar på revisionsrapporten och förvaltningens/nämndens beskrivning av nuläget 
avseende områdets status och vidtagna åtgärder. Slutligen framgår vår kommentar och be-
dömning av huruvida servicenämnden har genomfört åtgärder med anledning av rekommen-
dationerna som lämnades vid revisorernas granskning 2014. 

3.1. Rutiner för planering och genomförande av yttre fastighetsunderhåll bedöms till 
delar ändamålsenliga och med tillräcklig intern kontroll 

Enligt revisionsrapporten bedömdes rutiner för planering och genomförande av yttre fastig-
hetsunderhåll till delar ändamålsenliga och med tillräcklig intern kontroll. Ändamålsenligheten 
hade ökat i och med att statusen för det yttre underhållet var inventerat för samtliga fastigheter. 
Det fanns systematiskt återkommande aktiviteter för planering, genomförande och uppföljning, 
vilka även bidrog till en ökad intern kontroll.  
 
Servicenämndens svar 2014-12-17 
I linje med tidigare beslut har fastighetsavdelningen lagt fokus på yttre underhåll. Framåt fort-
sätter arbetet med att utveckla det förebyggande underhållsarbetet. Det görs genom att fastig-
hetssystemet Xpand kompletterats med en skötsel- och en besiktningsmodul. Här ges möjlig-
het att fördela tillsyns- och skötseluppgifter på ett systematiserat sätt. Uppföljning av tilldelade 
uppgifter görs i samma system. Uppgiftsfördelning sker även till barn- och ungdomsförvalt-
ningens vaktmästare som via webb får arbetsorder på uppgifter som ska utföras inom ett givet 
tidsintervall. Detta är möjligt genom de vaktmästaravtal som uppdaterats och tecknats med 
respektive rektor. Att jobba metodiskt och systematiserat med att förebygga underhåll kommer 
att ge effekter på en minskning av det avhjälpande underhållet och på så sätt ett större ut-
rymme till planerat underhåll.  
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Arbetet fortsätter med att utveckla planering av underhållsinsatser. För några år sedan var 
underhållsplanering en uppgift inom byggenheten. Enligt förvaltningen hade verksamheten då, 
och har fortfarande, god kapacitet att tillräckligt snabbt hantera avhjälpande/akut underhåll när 
behov uppstod. Däremot var arbetet med planerat underhåll bristfälligt i flera avseenden och 
förebyggande underhåll saknades helt.   Numera har ansvaret för underhållsplanering omför-
delats och involverar enheten för fastighetsservice som i samordning med fastighetsförvalt-
ningen har överblick och ett helhetsgrepp om utförande och planering av underhållsinsatser. 
Ambitionen är att minska avhjälpande underhåll genom att öka planerade och förebyggande 
underhållsinsatser.  
 
En viktig åtgärd för att skapa ett förebyggande arbete med underhåll är att en skötsel- och 
inspektionsmodul som omfattar hela fastighetsbeståndet har implementerats i systemstödet 
Incit Xpand. Modulen fungerar som stöd vid underhållsplanering och bidrar till överblick av 
underhållsstatus, behov, beräknad tidsåtgång och fördelning av resurser och arbetsinsatser. 
Genomförda underhållsinsatser avrapporteras löpande i systemet. Förvaltningen är i färd med 
att analysera hur Incit Xpand framgent kan användas vid prioritering av olika underhållsinsat-
ser. En metod för att upptäcka vattenläckage som har testats på senare tid har fallit väl ut som 
förebyggande insats. Metoden bygger på att använda ett tekniskt instrument som identifierar 
vattenläckor på befintliga fastigheter såväl som under byggnationers uppförande, vilket gör att 
erforderliga åtgärder kan sättas in snabbt innan vattenskador hinner bli utbredda. Vissa akuta 
händelser såsom olyckor kommer emellertid aldrig att kunna undvikas genom förebyggande 
underhåll.  
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Kontinuerliga inspektioner av byggnaders skick och underhållsbehov utförs med viss frekvens 
årligen, beroende på typ av fastighet. Resultat från inspektionerna förtecknas i systemstödet 
Incit Xpand och följaktligen hålls fastighetsbeståndets skick uppdaterat. Numera har systemets 
funktion att föra in noteringar om iakttagelser börjat användas i större utsträckning jämfört med 
tidigare. Inspektionerna utgör enligt förvaltningen ett kärnmoment i ett ändamålsenligt arbete 
med såväl planerat och förebyggande underhåll.  
 
Förvaltningen har en ambition att i oktober varje år ha tagit fram en plan för planerat underhåll 
inför kommande kalenderår. Planen ska bygga på information från skötsel- och inspektions-
modulen och på iakttagelser som framkommer vid dialog med verksamheternas lokalsamord-
nare och fastighetsavdelningens byggprojektledare. Ett arbete pågår vidare med framtagande 
av långtidsplaner för planering av underhåll på fem års sikt. Därmed förlängs den hittills tilläm-
pade planeringshorisonten för underhållsinsatser från tre till fem år. För en optimal planering 
av underhållsinsatser är det viktigt att behov och strategier kopplat till verksamhet och inve-
steringar genomsyrar beslut om åtgärder. Följaktligen ingår dialog med såväl verksamhetsfö-
reträdare som förtroendevalda som en viktig komponent i underhållsplaneringen.  
 
Enligt förvaltningens uppfattning är det ännu för tidigt att utvärdera effekterna av de åtgärder 
som vidtagits för förbättrad underhållsplanering. Emellertid har från nämndens sida noterats 
att utvecklingen går åt rätt håll genom att kostnaderna för avhjälpande insatser har sjunkit till 
förmån för planerade insatser. I analysen måste beaktas att verksamheten under senaste året 
har drabbats av allvarliga olyckor såsom vattenläckor, vilka har inneburit kostnadskrävande 
avhjälpande underhåll. 
 
Bedömning 
Enligt vår bedömning förefaller verksamheten knuten till planering och genomförande av fas-
tighetsunderhåll ha utvecklats i rätt riktning utifrån åtgärder som nämnden har genomfört se-
dan revisorernas granskning 2014. Vissa genomförda åtgärder har ännu inte trätt i kraft fullt 
ut, varför vi vill framhålla vikten av att nämnden kontinuerligt bevakar utvecklingen av om ge-
nomförda åtgärder leder till önskad effekt och vid behov gör anpassningar av verksamheten.  

3.2. Planeringen av det inre underhållet och utemiljöerna behöver systematiseras 

Enligt revisionsrapporten behöver planeringen av det inre underhållet och utemiljöerna syste-
matiseras. En helhetsbild över det samlade behovet ger nämnden en bättre grund för att prio-
ritera och kommunicera behoven.  
 
Servicenämndens svar 2014-12-17 
I nämndens svar framgår att samma systematisering av inre underhåll och utemiljöer som finns 
för det yttre fastighetsunderhållet är önskvärt, men får tillsvidare hanteras ur ett längre tidsper-
spektiv. Att systematisera och skapa bättre underlag för det inre underhållet via fastighetssy-
stemet kräver att en inventering och beräkning görs av inre underhållsdelar såsom antal kvm 
tak, golv, väggar, fönsteryta etc. En bedömning av ingående materialtyper och livslängder på 
de olika delarna blir också nödvändig att göra. Energiprojektet hjälper till viss del att skapa 
underhållsplatser för de tekniska installationerna. Övrigt arbete kräver extra resurser.  
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Som tidigare kvarstår prioriteringen av yttre underhållsinsatser i förhållande till inre under-
hållsinsatser. Verksamhetens bedömning är fortfarande att yttre underhåll medför störst hel-
hetsnytta för att bibehålla fastighetsbeståndets skick. 
 



 
 

8 
 

Verksamhetens helhetsbild över det samlade underhållsbehovet har numera förstärkts genom 
att förutom yttre underhåll registreras även åtgärder för inre underhåll och fastigheters utemil-
jöer i samma systemstöd (Incit Xpand). Genom input från fastighetsservice egna personal och 
verksamheternas vaktmästare bedöms inre underhållsbehov löpande och noteringar om sta-
tus förs in i systemstödet. En underhållstakt är fastställd för olika verksamheter som omfattar 
såväl yttre som inre underhåll. Avseende inre underhåll framställs ibland önskemål från verk-
samheten att exempelvis ommålning ska ske med tätare intervall än vad som anges i fastig-
hetsservice planering. Behovet av underhåll som fastställs vid inspektioner är styrande för vilka 
insatser som genomförs. I övrigt kan tätare åtgärder ske i den mån berörd verksamhet själva 
finansierar dem.  
 
Ett energiprojekt som genomförs i verksamheten har enligt förvaltningen fungerat stödjande 

för att skapa en överblick av det inre underhållsbehovet. Genomtänkta insatser som företas 

genom projektet ger vinster för det inre klimatet i byggnader och tillgodoser även i viss omfatt-

ning inre underhållsbehov.  

 

Bedömning 
Enligt vår bedömning har nämnden, utifrån revisionens synpunkter, vidtagit tillfredställande 

åtgärder. 

3.3. Nämnden bör besluta om mål och riktlinjer för fastighetsunderhållet 

Enligt revisionsrapporten bör nämnden besluta om mål och riktlinjer för fastighetsunderhållet. 
Målen och riktlinjerna skulle utgöra en gemensam utgångspunkt för den återkoppling som sker 
till nämnden.  
 
Servicenämndens svar 2014-12-17 
Serviceförvaltningen ser en möjlighet att i samband med budgetarbetet beskriva inriktningen 
av underhållsplanen och som därmed beslutas i samband med beslut om budget. Två gånger 
per år får nämnden en rapport på utfallet för att ge berörda en insyn i hur arbetet fortskrider. I 
årsrapporten ges också en möjlighet att förtydliga underhållsbehovet. 
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Nämnden har inte beslutat om specifika mål och riktlinjer för fastighetsunderhållet. Budgeten 
innehåller enligt förvaltningen övergripande mål med beröring på fastighetsunderhåll. Verk-
samheten vinner i längden mest på att prioritera resurser för yttre underhåll. En målsättning är 
att det planerade underhållet ska öka och det avhjälpande underhållet ska minimeras. Mycket 
fokus läggs på energiprojektet som tillgodoser delar av underhållsbehovet.  Rutinen att verk-
samheten rapporterar status för planerat underhåll till nämnden två gånger per år, i maj och i 
november, kvarstår. Genomgången omfattar fasta rapportpunkter gällande underhåll och på 
sammanträdet finns utrymme för att besvara frågor från enskilda ledamöter.  
 
Databasen Kolada används för jämförelser med andra kommuner. Enligt de intervjuade har 
Kalmar relativt låga kostnader för underhåll. Hur effektiv verksamheten är i övrigt påverkar 
utfallet av fastighetsunderhållet genom att icke förbrukade resurser kan användas för under-
hållsinsatser. Exempelvis kan milda vintrar medföra lägre energikostnader för verksamheterna 
som i sin tur ger större utrymme för underhållsinsatser. Det är enligt de intervjuade viktigt att 
hitta rätt balans för mål om underhållsinsatser. Om målsättningen är att minimera underhåll 
riskerar för lite åtgärder genomföras som på sikt innebär ett stort behov av akuta åtgärder. 
Samtidigt är det inte effektivt med överskötsel och att underhålla fastigheter med onödigt täta 
intervall. Nyckeln är att löpande hålla sig uppdaterad om byggnaders behovsstatus och syste-
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matiskt sätta in åtgärder enligt plan såväl som i förebyggande syfte. Beträffande nämnda nyck-
elåtgärder ligger verksamheten i dagsläget väl framme. Fastighetsserviceenheten arbetar för 
närvarande med framtagande av nyckeltal att styra mot gällande exempelvis planerat, före-
byggande och avhjälpande underhåll, uttryckt i kronor per kvadratmeter.  
 
Som noterat i tidigare granskning är det ibland problematiskt för medarbetare att avgöra vilka 
insatser som ska hänföras till avhjälpande respektive planerat underhåll. Vad förvaltningen 
erfar klassificeras fortfarande i viss mån planerade åtgärder som avhjälpande på grund av 
gränsdragningsproblematiken. Inom de närmaste åren räknar förvaltningen med att åtskillna-
den mellan de olika insatserna kommer att tydliggöras med hjälp av att status för underhållet 
nu registreras fullt ut i skötsel- och inspektionsmodulen i Incit Xpand.  
 
Bedömning/ rekommendation 
Enligt vår bedömning är det eftersträvansvärt att specifika verksamhetsmål kopplat till fastig-
hetsunderhåll fastställs och löpande följs upp av nämnden. Mot bakgrund av att nämnden inte 
har antagit några specifika mål och riktlinjer för underhållsinsatser kvarstår rekommendationen 
från föregående granskning om att nämnden bör besluta om mål och riktlinjer för fastighetsun-
derhållet. Förslagsvis kan de nyckeltal som arbetas fram inom fastighetsserviceenheten an-
vändas för ändamålet.  

3.4. Underhållsbudgeten behöver ses över för att skapa långsiktiga stabila förutsätt-
ningar  

Enligt revisionsrapporten behövs en översyn av principerna för hur underhållsinsatser budge-
teras och för internhyrorna för att skapa långsiktiga stabila förutsättningar.  Vidare behöver 
enligt revisionsrapporten nämnden i större utsträckning tydliggöra och kommunicera behovet 
av underhållsinsatser i kommunens budgetprocess.  
 
Servicenämndens svar 2014-12-17 
I nämndens svar framgår att ett sätt är att fullmäktige ger ökat utrymme till övriga nämnders 
driftsanslag. I takt med kostnadsökningar och uteblivna hyreshöjningar har utrymmet för pla-
nerat underhåll minskat. Ett annat sätt är att ge servicenämnden möjlighet att fondera eventu-
ella driftöverskott till ett underhållskonto. Då skapas incitament för att arbeta med kostnadsef-
fektiviseringar på driftsidan. Det ger även en bättre möjlighet att planera och samordna under-
hållsåtgärder över tid. Vi tror också att vårt effektiviseringsarbete, både på energisidan och via 
uppstramning av rutiner, kommer att generera lägre driftskostnader. Denna pluseffekt bör till-
falla planerat underhåll. 
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
I dagsläget råder i stort samma förutsättningar för underhållsbudgeten som tidigare. Under-
hållsbudgeten består av de medel som kvarstår efter att andra verksamheter har budgeterats. 
Underhållsbudgeten är i förvaltningens mening inte tillräcklig för att täcka de verkliga behoven. 
Den underhållsplan för nästföljande kalenderår som tas fram i oktober borde enligt intervjuade 
vara aktuell att beakta inför beslut om budget. Eftersom underhållsbehoven varierar mellan år 
är det inte optimalt att underhållsresurser går förlorade till andra verksamheter om de inte för-
brukas under ett visst år. Möjligheten att spara driftöverskott till framtida underhåll är fortsatt 
önskvärt men har hittills inte realiserats. Det krävs ett fullmäktigebeslut för detta i anslutning 
till budget. Frågan om att spara driftöverskott har förts fram i förarbetena till budget men ingen 
formell framställan har gjorts från servicenämndens sida. Så länge en resultatutjämning inte 
är aktuell för servicenämndens verksamhet kan enligt de intervjuade inte heller den långsiktiga 
underhållsplaneringen som har inletts implementeras effektivt.  
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Från 2017 övergår verksamheten till komponentredovisning i den ekonomiska redovisningen. 
Underhållsåtgärder som av tradition har kostnadsförts direkt kommer då i högre utsträckning 
att klassificeras som investeringar och bli föremål för avskrivningar. Det är enligt förvaltningen 
viktigt att tillräckliga resurser tillägnas underhållet genom att budgeten beaktar de ökade av-
skrivningarna.  
 
Vad gäller revisionens rekommendation att se över principer för internhyror för att skapa sta-
bilare förutsättningar för planerat underhåll kvarstår internhyresnivån och kalkylerna oföränd-
rade sedan tidigare. Ca 150 kronor per kvadratmeter av internhyran ska täcka avhjälpande 
och planerat underhåll. Enligt förvaltningen ligger hyresnivåerna lågt och det borde finnas ut-
rymme för hyreshöjningar för skapa större utrymme för underhåll. Emellertid är det problema-
tiskt att få igenom hyreshöjningar mot de kommunala verksamheterna.  
 
Förvaltningen har i dagsläget tillgodosett revisionens synpunkt om att en ändring i underhålls-

planen bör följas av en budgetförändring på objektsnivå i ekonomisystemet. Ca 60 procent av 

underhållsbudgeten är nu projektstyrd och finns inlagd i ekonomisystemet. Rutinen innebär en 

tydligare uppföljning av underhållskostnaders fördelning och förbättrad möjlighet att tillvarata 

erfarenheter inför kommande projekt.  

 
I dagsläget har kommunens fastigheter enligt de intervjuade inget underhållsbehov av alarme-
rande storlek. Fastigheterna håller på en övergripande nivå ett godtagbart skick och nämndens 
ekonomi är som helhet god över tid.  
 
Bedömning/ rekommendation 
Enligt vår bedömning kvarstår i allt väsentligt samma budgetförutsättningar för underhållsin-
satser som vid granskningen 2014. Följaktligen kvarstår revisionens tidigare rekommendation 
om att se över principer för budgetering av underhållsinsatser och internhyressättning i syfte 
att skapa långsiktiga stabila förutsättningar. Vidare kvarstår tidigare bedömning och rekom-
mendation beträffande att nämnden i större utsträckning behöver tydliggöra och kommunicera 
behovet av underhållsinsatser i kommunens budgetprocess. 

3.5. Trenden är att relationen mellan planerade och akuta/avhjälpande underhållsin-
satser kommer allt längre ifrån branschens riktvärde 

I revisionsrapporten noteras att branschens riktvärde för viktning mellan planerat och löpande 
underhåll är att 70 procent fördelas på planerat underhåll och resterande 30 procent på mer 
akuta/avhjälpande insatser. Enligt revisionsrapporten är trenden i Kalmar sådan att relationen 
mellan planerade och akuta/avhjälpande underhållsinsatser kommer allt längre ifrån bran-
schens riktvärde och de planerade underhållsinsatserna understiger 60 procent av totalt un-
derhåll.  
 
Servicenämndens svar 2014-12-17 
I nämndens svar omnämns att metodiskt och systematiserat arbete med att förebygga under-
håll kommer att ge effekter på en minskning av det avhjälpande underhållet och på så sätt ett 
större utrymme till planerat underhåll.  
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Enligt förvaltningens uppfattning går utvecklingen åt rätt håll gällande minskning av avhjäl-
pande underhåll och ökning av det planerade underhållet. Vi har i samband med uppföljningen 
efterfrågat och erhållit det ekonomiska utfallet och budget för planerat respektive avhjälpande 
underhåll för de senaste åren: 
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 Planerat underhåll Avhjälpande underhåll Relativa andelar av ut-
fört underhåll 

 Budget  Utfall Budget Utfall Planerat Avhjälp. 

2016 35,6 39,4*) 17,5 20,6*) 66 %*) 34 %*) 

2015 34,0 40,9 17,7 19,9 67 % 33 % 

Tabell: Underhåll i mnkr. *) Utfallet för 2016 är lämnad prognos. 
 
Utifrån tabellen kan vi konstatera att fördelningen mellan planerat och avhjälpande underhåll 
ligger på en liknande nivå mellan 2015 och 2016. Jämfört med trenden som visades vid gransk-
ningen 2014 har en förbättring skett i den mening att det utfallet nu ligger närmare branschens 
riktvärde för viktning som enligt revisionsrapporten är att 70 procent fördelas på planerat un-
derhåll och resterande 30 procent på mer akuta/avhjälpande insatser.  
 
Fastän relationen mellan planerat och avhjälpande underhåll har förbättrats finns enligt förvalt-
ningen indikationer på att det planerade underhållet fortfarande ligger på en för låg nivå. För-
valtningen har tagit del av statistik från företaget Incit, tidigare REPAB, som står bakom ut-
vecklingen av det fastighetssystem (Incit Xpand) som förvaltningen använder. I statistiken från 
Incit framgår enligt de intervjuade att Kalmar i jämförelse med andra kommuner har en låg 
genomsnittlig siffra för underhållskostnader, Kalmars planerade underhåll uppgår till ca 70-80 
kronor/kvadratmeter medan genomsnittet enligt Incit:s statistik ligger på 175 kronor/kvadrat-
meter. I samband med uppföljningen har vi inte styrkt dessa uppgifter.  
 
Bedömning 
Vår bedömning är att trenden avseende underhållets ekonomiska utfall har förbättrats gente-
mot tidigare granskning eftersom andelen utfört planerat underhåll har ökat medan andelen 
utfört avhjälpande underhåll har minskat. Mot bakgrund av förvaltningens kännedom om att 
indikationer i nationell statistik tyder på att Kalmar tillägnar väsentligt lägre resurser till under-
håll i jämförelse med andra kommuner, vill vi betona vikten av att nämnden följer områdets 
utveckling och sätter in åtgärder för att främja att tillräckligt underhåll genomförs. 
  
 
Kalmar 2016-10-20 
 
 
 
Anna Nordlöf                                                      
Certifierad kommunal revisor                             
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Bilaga 1 Källförteckning 

Intervjuer: 
 

 Servicenämndens ordförande 
 Förvaltningschef serviceförvaltningen 
 Fastighetschef 
 Enhetschef fastighetsservice 

 
 
 
Dokument: 
 

 Revisionsrapport Kalmar kommun oktober 2014, Granskning av planering och genom-
förande av fastighetsunderhåll  

 Servicenämndens protokoll 2014-12-17 § 159 
 Tjänsteskrivelse till servicenämnden 2014-11-28 av fastighetschef 
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