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Förslag till yttrande
Dnr: NTN 2019/233NTN
2019/233
Revisionsrapport 5/2019

Kommunens revisorer

Yttrande över revisionsskrivelse om granskning av
underhåll av allmänna anläggningar, gator och vägar
Natur- och trafiknämnden har tagit del av revisionsskrivelse nr 5/2019 avseende
granskning av underhåll av allmänna anläggningar, gator och vägar. Nämnden
har följande kommentarer och svar till det som står i skrivelsen.
Nämnden driver ett kontinuerligt arbete med underhållsplaner för allmänna
anläggningar, gator och vägar. Det finns flera delar i det arbetet som är bra, men
precis som det noteras i revisionsskrivelsen så finns det förbättringsområden.
Det är bra att dessa förbättrings-områden lyfts fram och nämnden kommer att
driva ett utvecklingsarbete inom dessa områden.
En del i detta arbete är att säkerställa att relevanta och kostnadsberäknade
långsiktiga underhållsplaner finns för samtliga anläggningstillgångar såväl per
objekt som på aggregerad nivå. Detta arbete har redan påbörjats, och för bland
annat konstbyggnader tas det nu fram underhållsplaner på såväl objekts som på
aggregerad nivå. Inriktningen är att ha kostnads-beräknade och långsiktiga
underhållsplaner för samtliga anläggningstillgångar klara i början av 2021.
Vad gäller belysningsområdet så rekommenderas i revisionsskrivelsen att
upprätta konsekvensanalyser i monetära termer för det eftersatta underhållet,
och då exempelvis vilka ökade kostnader det innebär. Nämnden har ett särskilt
mål för att förbättra belysnings-anläggningen i kommunen och ersätta befintlig
teknik med smart- och energisnål LED-belysning. I detta arbete är oftast utbytet
av själva belysningsarmaturen den lilla frågan. Det stora arbetet ligger i att byta
ut ledningar i mark och stolpar. Nämnden har en beslutad årlig investeringsram
på 20 mkr kronor för reinvesteringar i belysningsanläggningen för perioden 2020
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- 2022. Nämnden instämmer i vikten av att ta fram konsekvensanalyser i
monetära termer kopplat till eftersatt underhåll, och så kommer att ske där.
Detta är en viktig del när det gäller i vilken ordning reinvesteringar de olika
delarna av belysningsanläggningen ska göras. Bemanningen inom
belysningsområdet har förstärkts och det finns starkt fokus på att åtgärda det
eftersatta underhållet.
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