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1. Sammanfattning och revisionell 
bedömning 

PwC har på uppdrag av Forshaga kommuns förtroendevalda revisorer granskat 

kommunens lokalförsörjning för äldreomsorgens behov. Granskningen har syftat 

till att besvara följande revisionsfråga: 

 Bedriver vård- och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen arbetet med 

lokalförsörjning för äldreomsorgen på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 

tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll? 

Efter genomförd granskning bedömer PwC att vård- och omsorgsnämnden samt 

kommunstyrelsen delvis bedriver lokalförsörjningsprocessen på ett ändamålsenligt 

sätt samt med tillräcklig intern kontroll.  

Den sammanvägda bedömningen är baserad på följande kontrollmål: 

Kontrollmål Kommentar 
 

Är ansvarsfördelningen mellan 

berörda nämnder tydlig och 

ändamålsenlig inom området?   

 

Bedömning –  ej uppfyllt 

För ingen av de berörda nämnderna behandlas 

lokalförsörjningsfrågan i dess reglementen. Det finns 

ingen formell beskrivning av hur lokalförsörjningen 

ska gå till ansvarsmässigt. I intervjuer framkommer 

dock att det finns ett ändamålsenligt arbetssätt, även 

om detta inte är en dokumenterad rutinbeskrivning.  

 

Bedrivs 

lokalförsörjningsprocessen på ett 

ändamålsenligt sätt och med 

tillförlitliga underlag i form av 

exempelvis verksamhets- och 

demografiska analyser? 

 

 

Bedömning – uppfyllt 

Lokalförsörjningsprocessen utgår från statistiska 

analyser och resonemang om framtida behov. Både 

demografiska- och verksamhetsanalyser utgör 

utgångspunkter för de styrande dokumenten – så som 

lokalrevisionen.  

 

Styrs och samordnas underhålls- 

och reinvesteringsplaneringen på 

ett effektivt sätt och finns det väl 

fungerande samarbeten avseende: 

- Samordning av lokal-

planeringen? 

- Gränsdragning mellan 

fastighetsförvaltare/ 

hyresvärd och nyttjare/ 

hyresgäst?  

 

 

Bedömning – ej uppfyllt 

Det saknas styrande och stödjande dokument 

avseende fastighetsunderhåll och reinvesteringar. Ett 

arbete pågår med att utarbeta underhållsplaner per 

fastighet, men det saknas mall och rutiner för att 

tillgodose att statusbedömning sker på ett enhetligt 

sätt. Vidare görs inga prioriteringar av underhålls-

insatser, vilket torde bero på att budgeten för planerat 

underhåll tidigare har varit begränsad. Budgeten för 

yttre underhåll har höjts från 1,3 mnkr till 4,0 mnkr, 

men är fortfarande liten i förhållande till kommunens 

förvaltade yta och upparbetade behov.  
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1.1. Rekommendationer 
Efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att vidta följande 

åtgärder:  

 Uppdra åt förvaltningen för Kommunteknik och service (hädanefter 

benämnt Kommunteknik) att utarbeta en formell beskrivning av hur 

lokalförsörjningsprocessen ska gå till, både i fråga om vilken nämnd som 

ansvarar för respektive process samt vilken tjänstefunktion inom 

förvaltningen som är ansvarig. 

o Respektive tjänstepersons ansvar i lokalförsörjningsprocessen kan 

sedan med fördel inarbetas i eventuell befattningsbeskrivning.  

 Anta en tydligare tidplan för när samtliga underhållsplaner ska vara 

färdigställda, och tillse att de är utformande så att underhållsplanerna kan 

kategoriseras per nämnd och verksamhetsområde. 

 Uppdra åt Kommunteknik att arbeta fram en gemensam mall och 

instruktion för hur bedömning av respektive fastighet ska utföras. 

 Uppdra åt Kommunteknik att beräkna nuvarande underhållsskuld för att 

kunna lägga en framtida budget för planerat underhåll som är rimlig och 

baserad på faktiskt behov. 

 Anta en lista över prioriterade underhållsinsatser och lägsta acceptabla 

standardnivå för fastighetsbeståndet.  

 Tillse att kännedomen om och tillämpningen av gränsdragningslistan 

förstärks. 

 Se över möjligheten att beställa fler statistiska rapporter och därigenom 

bidra till att analysarbetet och prognossäkerheten för samtliga förvaltningar 

stärks.  

 

Är återrapporteringen till berörda 

nämnder tillräcklig inom 

området? 

 

Bedömning – delvis uppfyllt 
Den formella rapporteringen sker i årsredovisningen 
och delårsrapporter. Därutöver sker uppföljning till 
vård- och omsorgsnämnden kvartalsvis med 
information om situationen på kommunens boenden.  
Kvaliteten på uppgifterna som återges vid 
rapporteringen kan dock stärkas. Bland annat finns ett 
mål i kommunens budgetdokument som inte kan 
följas upp och de prognoser som skapas är delvis 
baserade på daterade uppgifter. 
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2. Bakgrund 

2.1. Bakgrund 
Forshaga kommuns revisorer har med hänvisning till risk och väsentlighet bedömt 

det angeläget att genomföra en granskning av vård- och omsorgsnämndens samt 

kommunstyrelsens arbete med lokalförsörjning för äldreomsorgen.  

De senaste åren har olika lösningar tillämpats för äldreomsorgens behov av lokaler 

för särskilt boende i relation till omfattningen på hemtjänst. Lintjärns äldreboende 

nyttjades under en period av arbetsmarknadsenheten. När Lintjärn återgick till 

äldreboende krävdes investeringar för att anpassa lokalerna – bland annat i form av 

nytt sprinklersystem om 2,0 mnkr.  

Detta har varit en kostnadsdrivande process samtidigt och kommunens övriga 

äldreboenden är förhållandevis gamla och i behov av omfattande underhåll samt 

investeringar för att vara funktionsdugliga. Utöver detta ställs myndighetskrav på 

lokalernas utformning och skick.  

För att kommunen ska kunna bevara och säkerställa tillgångarnas värde är det 

viktigt att det finns en ändamålsenlig organisation och rutiner för underhåll av 

fastigheterna. Att tillgångarnas underhållsinsatser planeras ur ett verksamhets-

mässigt perspektiv är också av stor vikt. Om underhållsnivån inte är tillräcklig kan 

det leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder som ackumuleras samt att 

investeringar och reinvesteringar måste tidigareläggas. Risken ökar också för att 

planerat underhåll bortprioriteras till förmån för akut underhåll. 

2.2. Revisionsfrågan  
Den övergripande revisionella frågan är: 

 Bedriver vård- och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen arbetet med 

lokalförsörjning för äldreomsorgen på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 

tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll? 

2.3. Kontrollmål 
För att besvara den revisionella frågan har följande kontrollmål formulerats: 

 Ansvarsfördelningen mellan berörda nämnder tydlig och ändamålsenlig inom 

området 

 Lokalförsörjningsprocessen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med 

tillförlitliga underlag i form av exempelvis verksamhets- och demografiska 

analyser 

 Underhålls- och reinvesteringsplaneringen styrs och samordnas på ett effektivt 

sätt och finns det väl fungerande samarbeten avseende: 

- Samordning av lokalplanering 

- Gränsdragning mellan fastighetsförvaltare/hyresvärd och 
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nyttjare/hyresgäst 

 Återrapporteringen till berörda nämnder är tillräcklig inom området 

 

Föreliggande rapport är strukturerad efter kontrollmålen och respektive kontrollmål 

har en underrubrik.  

2.4. Revisionskriterier 
Revisionskriterier är reglementen för berörda nämnder samt kommunallagens regler 

om god ekonomisk hushållning. 

2.5. Avgränsning, metod och genomförande 
Granskningen har avgränsats enligt ovanstående revisionsfråga och tillhörande 

kontrollmål. Granskningsobjekt är vård- och omsorgsnämnden samt 

kommunstyrelsen. Granskningen omfattar i huvudsak år 2017 och 2018.  

Granskningen har genomförts genom studier av styrande och stödjande dokument. 

Därutöver har intervjuer genomförts med följande funktioner: 

 Vård- och omsorgsnämnden ordförande 

 Kommunstyrelsens ordförande 

 Kommunchef 

 Vård- och omsorgschef 

 Teknisk chef 

 Avdelningschef fastighet 

 Driftchef fastighet 

Granskningsrapporten har varit föremål för faktaavstämning av berörda 

intervjupersoner. 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Ansvars- och rollfördelning 
Avsnittet besvarar följande kontrollmål: 

 Ansvarsfördelningen mellan berörda nämnder är tydlig och 

ändamålsenlig inom området 

3.1.1. Ansvar enligt reglemente 

Ansvarsfördelningen mellan nämnder och kommunstyrelsen ska framgå av 

styrelsens och respektive nämnds reglemente. I kommunstyrelsens reglemente – 

som antogs i augusti 2015 – finns emellertid ingenting om ansvarsfördelningen med 

bäring på lokalförsörjningsprocessen.  

Däremot framgår att styrelsens allmänna uppgifter bland annat innefattar att styra, 

leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 

över övriga nämnders verksamhet. Vidare är styrelsens ansvar att fatta beslut om 

samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens, 

i syfte att upprätthålla en effektiv och ändamålsenlig organisation. I styrfunktionen 

ligger även att utarbeta centrala styrdokument – exempelvis en beskrivning av hur 

lokalförsörjningsprocessen ska gå till.  

I vård- och omsorgsnämndens reglemente – som antogs i augusti 2015 – nämns 

inte något om vilket ansvar nämnden har i lokalförsörjningsprocessen. Däremot 

finns det beskrivet att nämnden ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om, de föreskrifter som finns i lag 

och förordningar. Nämnden ansvarar även för att dess organisation är tydlig och 

ändamålsenligt med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål.  

Av årsredovisningen 2017 framgår att fullmäktige utgick från fem kommunöver-

gripande mål – attraktiv kommun, trygghet och kunskap, hållbar utveckling, 

finansiellt perspektiv samt medarbetar- och arbetsgivarperspektiv. Vi noterar att 

vård- och omsorgsnämnden – likt övriga nämnder - inte har följt upp de antagna 

målområdena i årsredovisningen 2017. Istället redovisas väsentliga händelser under 

året, ekonomiskt utfall/investeringar, verksamhetsnyckeltal samt framtida 

utmaningar. Representanter från vård- och omsorgsförvaltningen låter dock 

meddela att målen följts upp verksamhetsmässigt. 

3.1.2. Samverkan om lokalförsörjning 

Inom kommunstyrelsen är det förvaltningen Kommunteknik och service som sköter 

kommunens fastigheter. Förvaltningen handlägger även markfrågor (lednings-

rätter, arrenden etc.). Inom avdelningen finns en teknisk chef som har övergripande 

förvaltningsansvar och ansvar för ekonomiska frågor så som budget och 

investeringar i kommunala fastigheter. Det finns även en driftchef med ansvar för 

skötsel av fastigheter och projektledning avseende ombyggnationer och 

verksamhetsanpassningar.  



Granskning av lokalförsörjning för äldreomsorgens behov 

November 2018 
Forshaga kommun 6 av 15 
PwC 

Efter genomförda intervjuer har vi fått bekräftat att det inte finns någon antagen 

processbeskrivning av hur lokalbehovet ska inhämtas, vem som bär ansvaret för 

analys av behovet eller vem som ansvarar för att fatta beslut om lokalbehovet kan 

lösas inom befintligt bestånd eller om inhyrning alt nybyggnation är aktuellt. Detta 

gäller för samtliga nämnder, och det finns ingen lokalstrateg anställd – varken per 

nämnd eller centralt inom kommunstyrelsens förvaltning. Istället är det respektive 

förvaltningschefs ansvar att tillse att lokalförsörjningen är tillräcklig. Det är verk-

samheterna själva som ska analysera lokalbehovet och göra avstämningar med 

Kommunteknik. Inom äldreomsorgen finns en tillsatt referensgrupp som består av 

förvaltningschef och representanter från Kommunteknik. Både avdelningschefen 

och driftschefen för fastighet fungerar som verksamheternas kontaktperson i 

lokalfrågor.  

Enligt uppgift fanns en lokalstrategisk grupp tidigare, bland annat bestående av 

kommunalrådet och representanter från Kommunteknik. Gruppen lades dock ned 

eftersom för få frågor behandlades. I dagsläget ombesörjer Kommunteknik istället 

verksamheternas lokalbehov på förekommen anledning. Det finns alltså inga 

formaliserade träffar med förvaltningarna inom givna tidsintervall.  

3.1.2.1. Bedömning 

Vi konstaterar att varken kommunstyrelsens eller vård- och omsorgsnämndens 

reglementen dikterar villkoren för lokalförsörjningsprocessen. Vidare finns inget 

styrande eller stödjande dokument som beskriver hur lokalförsörjningsprocessen 

ska gå till gällande ansvar för att signallera om lokalbehov, analys av lokalbehov 

samt beslut om nybyggnation eller ombyggnation. Det har dock framkommit under 

intervjuer att det finns ett fungerande arbetssätt som är anpassat efter kommunens 

storlek och organisation.  

Vi bedömer att ansvarsfördelningen mellan berörda nämnder inte är tydlig och 

ändamålsenlig avseende lokalförsörjningsprocessen. Det finns dock ett fungerande 

arbetssätt, men detta är inte formaliserat.  

I det sammanfattande kapitlet finns rekommendationer kopplade till kontrollmålet.  

3.2. Lokalförsörjningsprocessen 
Avsnittet besvarar följande kontrollmål: 

 Lokalförsörjningsprocessen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med 

tillförlitliga underlag i form av exempelvis verksamhets- och demografiska 

analyser 

3.2.1. Bostadsförsörjningsprogram 

Fullmäktige antog i november 2015 ett bostadsförsörjningsprogram för Forshaga 

kommun för perioden 2015 till 2019. Utgångspunkten för dokumentet är mål 

kopplade till bostadssituationen i Forshaga kommun. Kommunen har bland annat 

satt ett mål att befolkningen ska öka med 50 personer årligen. För att uppnå målet 

måste fler bostäder byggas, och mot bakgrund av att den generella försörjnings-
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kvoten i Sverige blir allt högre (allt färre ska försörja allt fler) ställs krav på fler 

boendeplatser för äldre.  

I programmet finns mål kopplade till bostadsbyggandet och utveckling av 

bostadsbeståndet. Två av målen rör vård- och omsorgsnämndens verksamhet 

specifikt: 

 Översyn av behovsanpassning av boende för vård och omsorg – exempelvis 

särskilda boenden, trygghetsboenden, bostäder för LSS, socialpsykiatrin och 

personer med missbruksproblem 

 En bostadsplanering som möjliggör flyttkedjor och frigör attraktiva småhus 

för unga familjer 

I bostadsförsörjningsprogrammet ingår även analys av bostadsmarknaden utifrån 

bland annat demografiska faktorer.  

 

Enlig befolkningsprognosen som beställdes av SCB våren 2015 förväntades 

Forshagas befolkning öka de kommande åren. Ökningen förväntades sedan avta på 

längre sikt.  

 



Granskning av lokalförsörjning för äldreomsorgens behov 

November 2018 
Forshaga kommun 8 av 15 
PwC 

Antalet invånare över 65 år förväntades öka från 2 600 till 3 000 under 

prognosperioden. Detta betyder att om prognosen stämmer så kommer antalet 

invånare över 65 att öka med 18 invånare per år1. 

Åldersgruppen 65-74 förväntades minska de första tio åren medan åldersgruppen 

75-84 förväntades öka i nästan dubbelt så hög takt under samma tidsperiod. 

Invånare över 85 år förräntades öka under hela prognosperioden och vara dubbelt 

så många år 2034 (från 300 till 600).  

I intervjuer har det framkommit att beställning av statistik är relativt kostsam, 

varför befolkningsframskrivningen från 2014 är den senaste versionen. Vidare har 

förvaltningen begränsade statistiska kunskaper och därför har ingen uppföljning av 

statistiken gjorts (exempelvis revidering enligt faktiskt utfall). Däremot följer 

tjänstepersoner inom vård- och omsorgsförvaltningen upp offentlig statistik så som 

befolkningskurvan och åldersfördelning av invånarna. Statistiken rapporteras till 

nämnd och en genomgång av bedömda framtida behov görs.  

I befolkningsprogrammet analyseras framtida bostadsbehov utifrån förväntade 

demografiska förändringar. Beträffande kategorin äldre har en undersökning 

genomförts för att kartlägga önskade boendeformen. Det konstateras att 50 procent 

vill kunna flytta till ett boende som är anpassat för framtida hjälpbehov. Helst vill 

de bo i Forshaga (31 procent), centralt (30 procent) eller i Deje (11 procent). 

Närheten till affärer anges som prioriterat och två rum och kök var den populäraste 

lägenhetsdispositionen. Nästan tre av fyra angav att de skulle vara intresserade av 

att delta i planeringen vid ett eventuellt byggande av ett nytt äldreboende.  

Slutsatsen som dras i bostadsförsörjningsprogrammet är att det råder brist på 

bostäder för äldre i form av särskilda boenden, trygghetsboenden och 

tillgänglighetsanpassade boenden. Vidare bedöms en ökad tillgång på sådana 

bostäder öka tillgången av lediga småhus vilket det finns en hög efterfrågan på 

(processen möjliggör flyttkedjor).  

Avslutningsvis finns planerade insatser för perioden 2015 till 2019. Vård- och 

omsorgsnämnden har två åtgärder utifrån ovanstående analys:  

 Projektering och byggande av tillgänglighetsanpassat boende i centralt läge, 

kvarteret Svanen (genomförandetid 2016-2017) 

 Översyn och behovsanpassning av befintliga boenden för äldre - särskilda 

boenden, trygghetsboenden (genomförandetid 2016-2018) 

3.2.2. Vård- och omsorgsförvaltningens lokalrevision 2016 

Vård- och omsorgsförvaltningen tog under 2015 fram en lokalförsörjningsplan 

avseende förvaltningens lokaler. Den tidigare lokalrevisionen var från 2011 och 

ansågs vara daterad. I intervjuer framkommer att lokalrevisionen har varit ett bra 

underlag för både ledningsgruppen och vid arbetsplatsträffar.  

  
                                                             
1 Detta motsvarar drygt 36 procent av kommunens mål om att Forshaga ska växa med 50 
invånare per år.  
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Det anges även att det vore bra att ta fram en ny lokalrevision för 2019, mot 

bakgrund av ändrade lagkrav och verksamhetsförändringar som skett sedan 2016. 

Ett sådant arbete har dock inte påbörjats.  

Representanter från Kommunteknik var med och tog fram lokalrevisionen för vård- 

och omsorgsförvaltningen 2016. Nämnas kan att Kommunteknik även har varit 

barn- och utbildningsförvaltningen behjälplig i frågor som rör driftskostnader. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har även tagit hjälp av Kommunteknik som 

processtöd om hur mindre skolenheter kan skapas på ett fastighetstekniskt effektivt 

sätt.  

Motsvarande lokalrevision genomförs f ö även av barn- och utbildningsför-

valtningen och övriga administrativa lokaler för att ge en samlad bedömning av hur 

lokalbehovet ser ut de kommande 5-10 åren. En samlad lokalförsörjningsplan (till 

exempel bostadsförsörjningsprogrammet) är tänkt att ligga till grund för olika 

former av lokalinvesteringar och bidra till att uppnå en effektiv lokalanvändning. 

Lokal-revisionen tas fram av den lokalnyttjande förvaltningen, Kommunteknik och 

det kommunala bostadsbolaget FABO. 

I vård- och omsorgsförvaltningens lokalrevision görs en analys av lokalbeståndet 

utifrån verksamhetens mål och gällande myndighetskrav. Bland annat finns ett 

övergripande mål om att 80 procent av brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda 

(enligt brukarundersökning), och för att uppfylla detta mål bedöms boendemiljön 

vara väsentligt.  

Kommunens bostäder för äldre omfattar två äldreboenden och två servicehus. 

Lintjärn och Ullerudsgården ägs av Forshaga kommun och förvaltas av 

Kommunteknik som i sin tur hyr ut lokalerna till de lokalnyttjande verksamheterna. 

Platsbehovet i äldreboendena är biståndsbedömt. Kommunen har även 

korttidsplatser, som ger möjlighet till rehabilitering, återhämtning och avlastning. 

Det är uttalat att korttidsplatserna inte ska fungera som särskilda boendeplatser, 

utan målsättningen är att brukarna antingen ska flytta hem eller flyttas över till en 

ordinarie plats på särskilt boende.  

Servicehusen och Forsgården ägs av FABO som tillämpar direktuthyrning till 

hyresgästen. Det finns krav på att den sökande hyresgästen ska vara minst 70 år.  

År 2016 fanns det på Lintjärn 41 permanenta platser och 7 korttidsplatser, och på 

Ullerudsgården fanns 38 permanenta platser och 2 korttidsplatser. I intervjuer har 

representanter från vård- och omsorgsförvaltningen meddelat att det inte finns 

någon kö till särskilda boenden i kommunen för närvarande. Handläggarna gör en 

behovsbedömning av respektive brukare och fattar beslut om beviljad plats på 

särskilt boende. Det finns en prioriteringsgrupp som tar beslut om var brukarna 

placeras. I de fall en kö skulle uppkomma så följs en väntelista.  

I fråga om planerade förändringar nämns att en organisationsförändring kommer 

effektueras 2016, som är tänkt att förtydliga ansvarsområden och nära ledarskap 

enligt kommunens värdegrund. Vidare pågick översyn och anpassning av befintliga 

boenden samt planering för boende inom socialpsykiatrin vid tillfället. De brukare 
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som bedöms efterfråga platser i större utsträckning är personer över 85 år med 

behov av heldygnsomsorg eller tillgänglighetsanpassade boenden med den senaste 

tekniken inom vård och omsorg.  

Enligt de personer som vi intervjuat byggs lägenheter inom FABO som är anpassade 

för äldreomsorgens brukare, även om det inte är byggda på uppdrag av vård- och 

omsorgsnämnden. Exempel på tillgänglighetsanpassningar som görs är att det 

byggs centralt belägna lägenheter med hiss och breda dörrkarmar. Detta är ett 

resultat av en dialog som vård- och omsorgsnämnden för med FABO och 

kommunstyrelsen.  

Avseende hemtjänstverksamhetens lokaler så har de sitt säte i lokaler på Lintjärn, 

Forsgården och Åshöjda. Vid intervju framhävs att Forsgården hyrs av FABO och 

att lokalerna är för små, vilket enligt uppgift även Arbetsmiljöverket har anmärkt på 

i den nationella tillsynen av äldreomsorgen 2017.  

3.2.2.1. Bedömning 

Vi konstaterar att lokalförsörjningsprocessen utgår från statistiska analyser och 

tillhörande resonemang om framtida planeringsförutsättningar. Lokalrevisionen 

som togs fram för vård- och omsorgsförvaltningen 2016 ska enligt uppgift revideras 

år 2019.  

Vi anser att det är positivt att en aktualisering av lokalrevisionen sker utifrån nya 

lagkrav och verksamhetsförändringar. Den nya lokalrevisionen torde även innebära 

en ny beställning av statistik-uppgifter, vilket vi anser vara nödvändigt.  

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt, eftersom lokalförsörjningsprocessen 

bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.  

3.3. Planeringsförutsättningar för underhåll och 
reinvesteringar  

Avsnittet besvarar följande kontrollmål: 

 Underhålls- och reinvesteringsplaneringen styrs och samordnas på ett 

effektivt sätt och finns det väl fungerande samarbeten avseende: 

  Samordning av lokalplaneringen 

 Gränsdragning mellan fastighetsförvaltare/hyresvärd och 

nyttjare/hyresgäst 

3.3.1. Begreppsapparat och allmänna orsaksförhållanden 
avseende fastighetsunderhåll 

Löpande underhållsinsatser krävs för att tillgångarna ska behålla sitt värde, 

funktion och skick. Det är inte ovanligt i kommuner att besparingskrav leder till 

besparingar i underhållsbudgeten, vilket får till följd att planerade underhålls-

åtgärder skjuts på framtiden vilket i förlängningen kan leda till att tillgångarna 

måste rekonstrueras från grunden till hög kostnad. I sammanhanget ska det 

framhållas att kommuner som har bristande underhåll och avsaknad av långsiktigt 

perspektiv frångår principen om god ekonomisk hushållning.  
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Det är viktigt att diskutera skillnaden mellan kostnad (drift) och investering samt 

underhållets placering i detta. Begreppet underhåll är mångfacetterat och kan ha 

olika betydelser beroende på vad som avses och vilken profession som pratar om 

underhåll. Ingenjörer och tekniker som beskriver underhåll talar ofta i termer av 

felavhjälpande, löpande, planerat, förebyggande och felavhjälpande underhåll där 

planeringen utgår från fel och hur felutvecklingsförloppet ser ut, för dessa 

yrkesgrupper är alltså inte redovisningen styrande för underhållsplanerna. För 

ekonomer var underhåll tidigare i princip att likställa med utgift som löpande ska 

kostnadsföras, men sedan 2015 har detta ändrats i och med införandet av 

komponentavskrivning.  

Införandet av komponentavskrivning har i praktiken gjort att vissa underhålls-

åtgärder som tidigare klassades som drift numera klassas som investering, d v s för 

ekonomerna har begreppet underhåll omdefinierats. Observera att om en åtgärd 

kallas felavhjälpande, löpande eller planerat underhåll inte har någon betydelse ur 

ett redovisningsperspektiv. 

Tydliga och avgränsade definitioner är viktiga för att undvika missförstånd och 

tolkningsproblem, men de är även väsentliga för att uträkningarna ska bli 

konsekventa och jämförbara mellan år. I denna granskning tillämpas definitioner 

enligt branschregelverket Allmänna bestämmelser för entreprenader inom 

fastighetsförvaltning och service (ABFF). ABFF är anpassat för återkommande 

tjänster så som drift, underhåll och servicetjänster.  

Driftkostnader är sådana åtgärder som vidtas med ett förväntat intervall om minst 

en gång per år, vilka syftar till att upprätthålla funktionen i ett förvaltningsobjekt. 

Underhåll definieras som åtgärder som syftar till att återställa funktionen i ett 

förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning. 

3.3.2. Styrning av planerat underhåll 

I lokalrevisionen 2016 konstaterades att Lintjärn hade det största underhålls-

behovet inom äldreomsorgen. Bland annat ansågs reinvesteringar i fönster och 

dörrar vara nödvändiga. Även ventilationssystemet behövde ersättas pga. åldersskäl 

och begränsade luftflöden (vilket påverkade både arbetsmiljön för personalen och 

boendemiljön för brukarna). Vidare fanns behov av att komplettera vindisoleringen 

och byta ut belysningsarmaturer. 

Kommunteknik hämtar in verksamhetens underhålls- och reinvesteringsbehov 

löpande. Enligt uppgift har mycket av det underhållsarbete som utförts de senaste 

åren varit av felavhjälpande karaktär.  

  

Löpande underhåll i tid -
Minimal insats och kostnad

Direkt underhållsbehov
Större insats och 

kostnad

Eftersatt underhåll
Rekonstruktion = 

hög kostnad
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Det finns ingen komplett långsiktig underhållsplan, varken per fastighet eller 

verksamhet. I budget 2017 anges ett åtagande vara att ta fram underhållsplaner för 

fastigheter och VA-nät. Vid intervjutillfället – oktober 2018 – pågick ett arbete med 

att skapa långsiktiga underhållsplaner. Enligt uppgift ska underhållsplanerna som 

Kommunteknik tar fram vara upprättade per fastighet och planeringshorisonten är 

10 år. Bedömningarna av de enskilda fastigheternas underhållsbehov ska revideras 

två gånger per år och sker av ansvarig fastighetsskötare. 

Anledningen till att underhållsplaner inte tagits fram tidigare är att de budgeterade 

medlen till planerat underhåll varit ytterst begränsade, och utgifterna som 

finansierats har varit felavhjälpande åtgärder.  

I budget 2017 konstateras att kommunen står inför ett vägskäl där satsningar bör 

göras för att inte anläggningstillgångarna ska rasera. Tidigare år hade budgeten för 

planerat underhåll uppgått till 1,3 mnkr, och Kommuntekniks förvaltade yta var 

ungefär 70 000 kvm. Det betyder att underhållsbudgeten motsvarade 19 kr/kvm.  

Ett belopp som vi av erfarenhet från ett flertal kommuner vet är mycket lågt. 

För att lägga en skälig budget för planerat underhåll krävs riktvärden. Bolaget 

Aareon som tillhandahåller fastighetssystemet Incit2 tar varje år fram riktvärden för 

fastighetsfrågor per verksamhet. Den generella tumregeln är att ju äldre 

fastighetsbeståndet är, desto högre budget fordras för att planerat underhåll. 

Beroende på fastigheternas skick ska exempelvis skolfastigheter ha en budget för 

planerat underhåll som motsvarar 113 till 259 kr/kvm. Skolfastigheter brukar 

utgöra ungefär hälften av kommuners förvaltade fastighetsbestånd, och är således 

en bra måttstock.  

I budget 2018 utökades anslaget för planerat underhåll till 4,0 mnkr, vilket betyder 

att underhållsbudgeten ökade till 57 kr/kvm. Budgeten är alltså fortfarande 

väsentligt lägre än det rekommenderade riktvärdet. 

Kommunteknik har inte beräknat den generella underhållsskulden, men den 

bedöms vara omfattande. Detta eftersom kommunens budget för planerat underhåll 

har varit väldigt låg. Enligt uppgift har dock kommunalrådet visat intresse för att 

föra en diskussion avseende fastighetsunderhåll med Kommunteknik.  

I kommunens verksamheter – däribland äldreomsorgen - finns en uppfattning om 

att avropade underhållsinsatser från Kommunteknik tar lång tid innan de 

verkställs. Det finns ingen antagen prioriteringslista av underhållsinsatser, men 

Kommunteknik låter meddela att de främst prioriterar myndighetsrelaterade krav 

och insatser för att upprätthålla fastigheternas ekonomiska värde. Exempelvis 

nämns under intervjuer att yttre underhållsinsatser (tak, fönster, dörrar, fasader 

etc.) är prioriterade.  

Kommunstyrelsen har inte tagit fram lägsta acceptabla standardnivå för 

fastigheterna. Många fastighetsförvaltare brukar anta en lägstanivå när det kommer 

till exempelvis driftskostnader. Om en viss fastighet har höga driftskostnader kan 

                                                             
2 Marknadsledande leverantör av teknisk- och ekonomisk fastighetsförvaltning 
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det ofta härledas till bristande underhållsinsatser. Däremot har Kommunteknik 

skall- och bör-krav kopplade till fastigheternas ytskikt.  

I vård- och omsorgsförvaltningens lokalrevision 2016 står att den externa 

kostnaden varierar från 397 kr/kvm på Tryckerigatan till 1 391 kr/kvm på 

Bruksvägen. Kostnadsnivån bedöms ligga på låga till normala nivåer. Samtidigt 

konstateras att det krävs en noggrannare analys av olika kostnadsslag så som 

energi, tillsyn och skötsel, reparationer, m.m. Någon sådan analys har inte gjorts i 

lokalrevisionen, och vi har inte tagit del av en sådan analys från Kommunteknik.  

3.3.3. Gränsdragning mellan lokalnyttjande förvaltning och 
fastighetsförvaltare 

Kommunteknik har utarbetat en generell gränsdragningslista som tydliggör vilket 

ansvar de lokalnyttjande förvaltningarna har och vad som åligger Kommunteknik. 

Kommunen tillämpar ett internhyressystem och i kontraktet framgår även 

gränsdragningslistan.  

Gränsdragningslistan tillämpas dock i begränsad utsträckning av verksamheterna. I 

intervjuer med representanter från vård- och omsorgsförvaltningen meddelas att de 

inte känner till att en gränsdragningslista finns.  

Enligt uppgift håller Kommunteknik på att utarbeta nya gränsdragningslistor per 

fastighet som ska skickas ut till verksamheterna.  

3.3.3.1. Bedömning 

Vi konstaterar att Kommunteknik hämtar in verksamhetens underhålls- och 

reinvesteringsbehov löpande. Underhållsbudgeten är dock av ringa omfattning, 

varför felavhjälpande snarare än planerat underhåll prioriteras.  

Vi anser att kommunstyrelsen behöver utarbeta en tydligare fastighetsstrategi och 

agera som tydligare ägare.  

Vi bedömer att kontrollmålet ej är uppfyllt eftersom underhålls- och 

reinvesteringplaneringen inte styrs och samordnas på ett effektivt sätt. 

I det sammanfattande kapitlet finns rekommendationer kopplade till kontrollmålet.  

3.4. Återrapportering 
Avsnittet besvarar följande kontrollmål: 

 Återrapportering till berörda nämnder är tillräcklig inom området 

3.4.1. Vård- och omsorgsnämndens uppföljning 

Vård- och omsorgsnämnden tillämpar ett årshjul för dagordningen vid nämndens 

sammanträden och försöker på så sätt ta del av informationen från förvaltningen på 

ett systematiskt sätt.  

Vård- och omsorgsförvaltningen rapporterar till nämnden om antal lediga platser 

på särskild boende och eventuell kö till boendena. Detta sker ungefär kvartalsvis i 
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form av en rapport och muntlig information. Informationen ligger till grund för de 

beslut som rör eventuell utökning av antalet platser. Förvaltningen rapporterar 

även antalet hemtjänsttimmar per månad samt antalet brukare som fått beviljade 

beslut. Om volymerna ökar är det tänkt att nämnden ska vidta nödvändiga åtgärder. 

Representanter från vård- och omsorgsförvaltningen låter meddela att nämnden är 

intresserad och att det finns en kultur där diskussioner uppmuntras.  

Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att vidta vissa åtgärder, så som att tillse att 

tillgången till internet för de äldre ökar samt att öka personalkontinuiteten inom 

hemtjänsten. 

Underlagen som nämnden tar del av avseende äldreomsorgens framtida behov är 

däremot stundtals bristfälliga. Detta beror på att kommunledningskontoret inte 

beställer statistik-rapporter (till exempel från SCB) inom tillräckliga intervaller för 

att kunna följa utvecklingen. Den senaste beställda rapporten köptes i samband 

med upprättandet av lokalrevisionen 2015. Vård- och omsorgsförvaltningen har 

efterfrågat fler statistik-rapporter, men fått till svar att det är för kostsamt.  

Således används daterad statistik för att skatta framtida volymförändringar. Vård- 

och omsorgsnämnden har – tillsammans med förvaltningen – en heldag per år där 

de går igenom demografiska förändringar utifrån offentlig statistik från databaser 

så som kommun- och landstingsdatabasen, KOLADA. 

3.4.2. Kommunstyrelsens uppföljning 

Den formella uppföljningen av fastighetsrelaterade frågor sker i årsredovisning och 

delårsrapporter. Kommunstyrelsen fattade i januari 2017 beslut om planerings- och 

budgetförutsättningar för budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 och fullmäktige 

antog budgeten den 20 juni 2017. Ett av kommunens övergripande mål är att 

kommunen växer med 50 personer årligen. Mot bakgrund av detta har fullmäktige 

antagit tre finansiella mål, varav ett är att Våra fastigheter, anläggningar och 

inventarier är i gott skick. 

Detta ska mätas utifrån planerat underhåll i förhållande till underhållsplaner. 

Avstämning sker av fullmäktige i samband med hantering av budget, reviderad 

budget, delårsbokslut och årsredovisning. Vi noterar att det finansiella målet 

avseende kommunens fastigheter även var en del av budgeten 2017. Som vi tidigare 

konstaterat har Kommunteknik inte färdigställt underhållsplanerna, och således går 

det inte att följa upp målet 2018 och än mindre var det möjligt att följa upp målet år 

2017. Det finansiella målet bedömdes ändock som delvis uppfyllt år 2017, med 

hänvisning till att budgeten hade utökats till 4,0 mnkr.  

3.4.2.1. Bedömning 

Vi konstaterar att uppföljning av frågor som rör äldreomsorgens behov sker i 

årsredovisningen och delårsrapporter. Utöver den formella uppföljningen så följer 

vård- och omsorgsnämnden löpande upp utvecklingen genom föredragningar från 

vård- och omsorgsförvaltningen. Vård- och omsorgsnämnden har tillsammans med 

förvaltningen även en heldag per år då de går igenom demografiska förändringar 

och bedömer konsekvenser av förändringarna.  
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Vi anser dock att återrapporteringens kvalitet har möjlighet att stärkas, exempelvis 

genom att beställa statistisk-rapporter med en viss regelbundet.  

Vi anser även att det är anmärkningsvärt att ett finansiellt mål är baserat på 

uppgifter som ännu inte finns tillgängliga, d v s kompletta underhållsplaner.  

Vi bedömer därför kontrollmålet som delvis uppfyllt, eftersom tillräcklig 

uppföljning sker inom områden som rör äldreomsorgens behov men uppföljningens 

kvalitet är bristfällig.  

I det sammanfattande kapitlet finns rekommendationer kopplade till kontrollmålet.  
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