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Granskningens inriktning 

Revisorerna i Västerås stad har låtit EY 
granska underhåll vid stadens gatu- och 
trafikenhet för att bedöma om det finns 
ändamålsenliga planer som säkerställer 
drift och underhåll. Granskningen omfattar 
Tekniska nämnden.  

 
Iakttagelser och slutsatser 
Förtroendevalda och tjänstemän är med-
vetna om att underhållet av gator och 
allmänna platser är eftersatt. Underhåll har 
inte kunnat utföras i den utsträckning som 
krävs på grund av ekonomiska 
prioriteringar och rationaliseringskrav.  

Konsekvensen av det eftersatta under-
hållet är omfattande kapitalförstöring. 
Kostnaden för det eftersatta underhållet 
beräknats uppgå till cirka 400 miljoner 
kronor. 

Tekniska nämndens budget för underhåll 
räcker till akuta åtgärder. Det görs inget 
långsiktigt underhåll av anläggningarna 
som minskar risken för rekonstruktions-
åtgärder.  

Underhållsplaner fyller en viktig funktion i 
planeringen av underhåll. Det finns i stor 
utsträckning underhållsplaner på kort sikt, 
men de saknar analys och konsekvens-
beskrivningar av ett eftersatt underhåll. 
Det finns heller inga dokument som visar 
resultat och kostnadsökningar vid uteblivit 
underhåll. 

 

 

 

 

 
Rekommendationer 
Mot bakgrund av det som framkommit i 
granskningen ger vi följande 
rekommendationer: 

 Tekniska nämnden bör tillse att dokumen-
tationssystemet för gatuunderhåll används. 
 

 Tekniska nämnden bör efterfråga en 
tydligare presentation av konsekvenserna 
av den år efter år underdimensionerade 
budgeten. 

 

 Tekniska nämnden bör tillse att under-
hållsplanerna för barmarksunderhåll 
likformas för att möjliggöra jämförelser av 
underhållsbehoven inom stadens olika 
områden.  

 

 Tekniska nämnden bör omgående begära 
in underhållsplan för barmarksunderhåll för 
område Öster, för att möjliggöra planering 
och prioritering av underhåll.  

 

 Tekniska nämnden bör överväga om det 
behövs en inventering av stadens bestånd 
av belysningsstolpar då des inventeras vid 
byte av armatur. 
 

 Kommunstyrelsen bör säkerställa att det 
finns en tydlig bild av kapitalförstöringens 
omfattning och dess konsekvenser på kort 
och lång sikt. 

 
 

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten 
till Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen 
för yttrande senast den 2015-09-30.  
Rapporten är publicerad på stadens hemsida 
www.vasteras.se. För ytterligare information, 
kontakta Revisionens ordförande Ulf Höglund 
tfn: 0705-19 14 00 eller revisionssekreterare  
A Björnsson tfn: 021-39 29 21. 
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