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Förord
Underhållsskulden har vi hört talas om under en rad år, men att den även finns inom grön
utemiljö är något nytt för många. Vad menas då med underhållskuld? Vad innebär det och varför
är det viktigt att identifiera denna och behöver man göra något åt den? Ja, det finns många fler
frågor än dessa. Tyvärr finns det inte svar på alla.
Detta projekt har lyft frågan och gör ett försök att undersöka problemet. Någon forskning på
området underhållsskuld i utemiljö existerar inte. Vår strategi har varit att göra en förstudie som
beskriver läget och som kommer att följas upp av studenters examensarbeten. Resultaten från
dessa kan därefter ligga till grund för mer uttömmande och djupare behandling av frågan.
Förhoppningsvis kan detta arbete öka förståelsen för problemet för såväl yrkesverksamma som
för studenter och kanske ligga till grund för forskningsansökningar.

Projektet har genomförts inom ramen för Movium Partnerskap.

Alnarp 2014- 06-30
Ann-Britt Sörensen
Projektledare
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Inledning
Underhåll av anläggningar av olika slag är eftersatt i många sektorer i samhället, så också inom
kommunala förvaltningar och kyrkogårdsförvaltningar. Om detta kan vi läsa i dagspressen, till
exempel om simhallar som byggts under 1960-1970-talen där underhållet är så eftersatt att de
nu måste rivas och nya byggas eller så får vi höra om olyckor på järnväg där orsaken visat sig
vara långvarigt eftersatt eller uteblivet underhåll. Det eftersatta underhållet skapar en
underhållsskuld som snabbt ackumuleras för varje år, för att efterhand bli gigantisk och mycket
svårbemästrad. Denna underhållsskuld för vi över till kommande generationer att ta hand om och
betala.
Det eftersatta underhållet gäller också för anläggningar i utemiljö och får effekter som till
exempel försämrad funktion, miljöbelastning, värdeminskning och ökade kostnader för samhället
samt ett ökande reinvesteringsbehov1. Ett fungerande underhåll är däremot ett sätt att visa
omsorg om kommande generationer, om miljön, anställda och anläggningarnas brukare. Till
detta kan läggas att hållbarhetsaspekten är en viktig dimension av underhåll.
Problematiken med underhållsskulden sträcker sig över flera områden som griper in i varandra.
Områdena kan vara vård, drift och underhåll, ekonomi, bokföring, budget, redovisning,
kommunikation, argumentering, besiktning och inte minst miljö.
Om underhållsskulden i utemiljöanläggningar finns inte mycket skrivet. Därför har vi i detta
projekt fått börja från grunden, med förstudie, seminarium, framtidsverkstad och studenters
examensarbeten. På forskningsfronten finns ännu inget som tar upp underhållsskulden i utemiljö
och som vi kan rapportera om här. I stället återges några forskningsprojekt från andra branscher,
som bedöms ha en viss relevans för utemiljö.

Bakgrund
Bakgrunden till detta projekt är främst att belysa fenomenet och problemet med
underhållsskulden i utemiljöanläggningar. Detta är ett mångfasetterat fenomen och problem som
berör stora delar av en förvaltning, såväl administrativt, ekonomiskt som operativt och inte minst
politiskt.
1

Westerlund, Håkan, 2009. Underhållsproblematiken i den svenska transportinfrastrukturen. CDU rapport 2009:1
KTH, Stockholm
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Drift, vård och underhåll
Drift, vård och underhåll är enheter som operativt har hand om anläggningarna i utemiljön. För
att undvika att underhållsskulder uppstår, är det viktigt att de bland annat har en väl avvägd
ambitionsnivå som kommunicerats med en förvaltnings övriga enheter och med berörda politiker
och förtroendevalda. Ambitionsnivån ska utgå från ramar, uppsatta mål och riktlinjer vilka
innehåller tydligt formulerade nivåer för en anläggnings standard, så att dessa håller en hög och
jämn kvalitet och funktion. Viktiga verktyg är realistiska underhållsplaner, som utgår från reella
behov och angiven nivå för standard för anläggningen. Tanken är att planerna ska klargöra
underhållsbehovet i nuläget och vid olika tidpunkter framåt och innehålla kostnader. Om planerat
underhåll skjuts upp orsaker det akut underhåll som tar mycket resurser i anspråk.
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Planering av underhåll ska vara långsiktig. Kanske vore en sorts underhållsfonder ett sätt att
bygga upp finansiering av underhållet. Det är ofta så att för många anläggningar uppstår
underhållet först efter några/flera år efter anläggandet.
Man bör tänka på att underhållsskulden ökar miljöbelastningen även sekundärt genom att
anläggningarna slits än mer och reinvesteringen kommer närmare med ökade kostnader.
En intressant komplettering till drift och underhållsplaner kan vara att se anläggningarna ur ett
livskostnadsperspektiv, LCC – Life Cycle Costs. Detta kan medverka till att finna den viktiga
brytpunkt för när underhållskostnader blir större än nyanläggning.
Entreprenad i olika omfattning för anläggning, skötsel och underhåll av utemiljöanläggningar blir
vanligare. På något sätt ska dessa entreprenader upphandlas. Någon ska operativt göra
upphandlingsunderlaget och genomföra upphandlingen. Då är det viktigt att ta med underhållet,
så att detta inte faller utanför och blir en icke beräknad belastning för ekonomin som riskerar att
ackumulera underhållsskulden. I upphandlingsdokumenten är innehållet i kravspecifikationen
centralt, underhållsdelen får inte glömmas bort. En bra sak är att anlita en oberoende
besiktningsman som följer och dokumenterar arbetet, så att man verkligen får det man beställt.
Här är det också viktigt att besiktningsmannen ser till så att åtagandet av underhållet inte blir fel
från början eller att det uteblir.
Besiktning är också en viktig del vid överlämnande/övertagande av en anläggning.
Besiktningsmannens uppgift när det gäller underhållet är att se till att detta inte försummats och,
om så är, se till att fastställa kostnaderna. Görs inte detta kommer eventuellt försummat
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Underhållsstrategier. SMGS.se http://www.smgc.se/projektgrupper/underhallsstrategier/ hämtat 2014-04-09
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underhåll att skapa en underhållsskuld, som ska lösas efter hand och i vissa fall betalas av
annan huvudman. För att undvika detta behövs bra och tillförlitliga rutiner.

Kulturmiljö
Många offentliga miljöer, särskilt kyrkogårdar, är skyddade enligt 4 kap 2 § Kulturmiljölagen
(1988:950), som säger att: ”Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att
deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas.
Således ska eftersatt underhåll undvikas. För begravningsplatser säger samma lag, 11 §: I
vården av en begravningsplats ska dess betydelse som en del av vår kulturmiljö beaktas.
Begravningsplatserna ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte
minskas eller förvanskas. Byggnader som förklarats som byggnadsminne och området runt
dessa är skyddat enligt 2 § i samma lag: När en byggnad förklaras som byggnadsminne, ska
länsstyrelsen genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnaden ska vårdas och
underhållas samt i vilka avseenden den inte får ändras.
Om det behövs får föreskrifterna också innehålla bestämmelser om att ett område kring
byggnaden ska hållas i sådant skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas.
Lag (2000:265). Således får det även här inte skapas underhållsskulder. Nu är det dessutom
lagstadgat att det för kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser ska finnas vård- och
underhållsplaner. 3 Dessa vård- och underhållsplaner är viktiga instrument.

Administration, ledning och strategier
För att få bra kontroll över underhållsskulden, handlar det om att ha en underhållsstrategi. Tyvärr
är det många gånger så att i den mån en underhållsstrategi över huvud taget finns, så är den
inte alltid dokumenterad, ännu mindre kommunicerad och implementerad. Många gånger har
ansvaret och utförandet lagts ut på en person som då fått ekonomiska ramar men som lämnats
att utifrån bästa förmåga sköta uppgiften efter sin egen uppfattning.

4

Strategin ska innehålla ramar och uppsatta mål för en förvaltnings planer för underhåll av olika
anläggningar, det är nödvändigt för att kunna skapa förutsättningar för ett framgångsrikt
underhållsarbete. Då handlar det således om en väl genomarbetad underhållsstrategi. Denna är
3
4

Kulturrådets författningssamling, KRFS 2012:2
Underhållsstrategier. SMGS.se http://www.smgc.se/projektgrupper/underhallsstrategier/ hämtat 2014-04-09
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en angelägenhet främst för driftschefen eller motsvarande, men förutsätter att ledningen, politiker
och förtroendevalda förstår betydelsen av underhåll och dess karaktär. En tydlig och begriplig
underhållsstrategi med förankring i verksamheten bildar bra underlag i budgetarbetet så att
underhållsresurserna kan dimensioneras, och är även bra som underlag för politikers och
förtroendevaldas beslut. En sådan strategi förhindrar att en underhållsskuld byggs upp och ger
förvaltningen säkrare kostnadskontroll och ökar måluppfyllelsen. 5
Kraven på genomlysning och redovisning av hur förvaltningar arbetar med hållbar utveckling och
miljö ökar. Med en hållbarhetsredovisning stärks regler och dess efterlevnad och leder också till
operativa förbättringar. En hållbarhetsredovisning bidrar till att hålla interna och externa
intressenter uppdaterade om vad en förvaltning presterar på tre områden – miljö,
samhällsansvar och ekonomi. Den kan också vara ett värdefullt kommunikationsverktyg.

Kommunikation
Utan en underhållsstrategi är det svårt att diskutera underhållsplaner. Således är
underhållsstrategin viktig. För att få arbetet med underhållet och underhållsstrategier att fungera
behövs en väl genomtänkt implementering av underhållsstrategin så att berörda känner
delaktighet och förstår vinsten med underhåll. För att uppnå god kvalitet i implementeringen,
räcker det inte alltid med att informera, andra insatser kan behövas, som t ex utbildning, praktiskt
arbete och återkoppling, samt stöd och vägledning, tillräckligt med tid och involvering av andra i
processen och inte minst att visa på vinsten med aktivt arbete med underhåll, även i den
ekonomisk administrativa arbetet.

Miljö
Eftersatt underhåll är inte bara en ekonomisk fråga utan även en miljöfråga. Det kan också
handla om kapitalförstöring, ”bad-will” för samhället. Stora kostnader är förknippade med
hantering av klagomål på en anläggnings tillstånd och hantering av ifrågasättande av ”god
hushållning” med resurser. Ibland blir resultatet avhängigt av de för stunden akuta behoven. Här
finns risk för negativ miljöpåverkan.

5
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Ekonomi
Hur behandlar förvaltningar inom den gröna sektorn underhållskostnader och avarbetande av
underhållsskuld i sin budget och i sitt prognosarbete för att förhindrande av acceleration av
underhållsskuld, när bristande finansiering av underhållskostnader idag är den stora orsaken till
den accelererande underhållsskulden?
Används årsvisa budgetanslag är det i princip omöjligt med långsiktig underhållsplanering och
budgetering av underhållskostnader. En budget är en framtidsbedömning och ett
planeringsinstrument som ska spegla en förvaltnings ambitioner och mål, samtidigt som den ska
skapa delaktighet för medarbetarna och förtydliga ansvar och roller. Det är dock viktigt att
komma ihåg att en budget är ett försök att förutspå en förvaltnings framtid, men det är inte en
absolut sanning.
Att kunna budgetera och samtidigt ha möjlighet att beta av underhållsskulder och parallellt
beakta nya underhållsbehov är en nödvändighet för att inte hamna i en besvärlig situation i
framtiden.
En budgets ramar och uppsatta mål är viktiga redskap för att inte ytterligare bygga upp
ytterligare underhållsskulder. Budgeten pekar ut en förvaltnings framtida ekonomiska planer för
underhåll av olika anläggningar och här finns möjlighet att skapa förutsättningar för ett
framgångsrikt underhållsarbete. Men här handlar det också om hur man betraktar kostnaderna
för underhåll och om man har tillgång till rätt upplösning av kostnadsdata. En väl underbyggd
budget och tydliga mål samt en väl genomarbetad och kommunicerad underhållsstrategi är
viktigt. Strategin är i huvudsak en ”top-management”-fråga, som förutsätter att ledningen,
politiker och förtroendevalda förstår både dess betydelse och underhållets karaktär. Budgeten
anger ramarna.

6

I offentlig förvaltning finns inte möjlighet att bygga upp underhållsfonder. Tekniskt byggs
underhållsfonder upp efterhand för att kunna finansiera underhållet när det kommer. Om en typ
av sådana kunde tillåtas, eller fungera på liknande sätt som avskrivning och avskrivningstid, vore
detta ett sätt att undvika att underhållsskulder bildades och fördes över till framtidens
generationer att ta hand om. Ett system med underhållsfonder eller motsvarande vore angeläget,
särskilt för större anläggningars underhåll.

6
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Framgångsrikt genomfört underhåll är svårt att värdera. Däremot är det möjligt att värdera
kostnaderna för försummat underhåll. Nyttan, det vill säga värdet, av genomförda
underhållsinsatser ska vara större än kostnaden. Då måste värdet av insatsen vara mätbart.

Det får inte bli så att underhållskostnader fungerar som budgetregulator.

9

Projektbeskrivning
Under år 2011 riktade några nyckelpersoner på allvar fokus på problemet med
underhållsskulden i den gröna sektorn. Inom Movium Partnerskap togs ett initiativet till en
pilotstudie, En förstudie om underhållsskulder i park- och kyrkogårdsförvaltningar, se nedan, som
sedan låg till grund för formulering av ett projekt med fokus på temat. Med denna
projektformulering som bas inbjöds kommuner och kyrkogårdsförvaltningar att delta i projektet.
Nedan följer projektbeskrivningen och planen.
För att bredda kompetensen i projektet knöts docent, agr dr Håkan Rosenqvist på ett tidigt
stadium till projektet. Med sin bakgrund i ämnet ekonomi har Håkan Rosenqvist tillfört projektet
viktig ämneskompetens.

Projekt Underhållsskulden

Bakgrund: Planerat underhåll är eftersatt i många sektorer i samhället, så också inom
kommunala förvaltningar och kyrkogårdsförvaltningar. Det kan vi läsa om i dagspressen, nu
senast om simhallar från 1960-1970-talen där underhållet är så eftersatt att de nu antingen
måste rivas och nya byggas eller renoveras för pengar som inte finns budgeterade. Det har
skapats ett ”underhållsberg” som brukargenerationen lämnar över till kommande generationer att
betala och ta hand om.
Det eftersatta underhållet gäller också anläggningar i utemiljö och ger nu t ex försämrad funktion,
negativ miljöpåverkan, värdeminskning och ökade samhällskostnader. Bristande underhåll
skapar på sikt ett reinvesteringsbehov och är inte alltid det bästa ur miljösynpunkt. Ett
fungerande underhåll däremot är ett sätt att visa omsorg om kommande generationer, om miljön,
anställda och anläggningarnas användare.
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Problemet med underhållsskulden ligger på flera olika plan och nivåer. Vissa förvaltningar har
kontroll över underhållsskulden, men har problem med att arbeta av den då nytt underhåll byggs
på i samband med nyanläggningar. Andra förvaltningar har över huvud taget ingen kunskap om
huruvida de har en underhållsskuld, vilket blir besvärligt vid nedskärningar i budgeten.
För att öka förståelsen för problemet, behövs en historik över när och varför underhållsskulden
uppstod. Detta kompletterat med ekonomiska och tekniska, kanske också pedagogiska teorier i
kombination med kommunikation om hur problemet kan tacklas.
En produkts/anläggnings underhåll bör vara kopplat till en underhållsplan. I denna ska framgå
mål och nivåer för underhållet, och i sin tur kopplas till budgetarbetet, så att tillräckliga medel
anvisas för att inte underhållsskulden byggs på eller uppstår. Finns det bra underhållsstrategier
och underhållsplaner där alla förvaltningens anläggningar och produkter ingår, bör dessa ge en
god bild över det årliga behovet av underhåll och kostnaderna för detta.
Därtill kommer att eftersläpande underhåll ska budgeteras och arbetas av. Det bör göras
löpande uppföljningar och kontroller så att förvaltningen uppnår en säker kostnadskontroll.
Det finns förvaltningar som hanterat underhållet på ett klokt sätt. Dessa bör identifieras och
kontaktas för erfarenhetsutbyte.
Underhåll bör ha en egen rubrik i verksamheten och redovisas där.
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Projektet syftar till att
•

undersöka hur underhållsskulden hanteras inom kommuner och kyrkogårdsförvaltningar,

•

hur denna hantering kan förbättras, samt

•

vilka verktyg som kan vara till hjälp vid hanteringen av underhållsskulden.

Frågeställningarna är:
Exempel på frågeställningar är
•

Vilka är de bärande argumenten för att komma till rätta med underhållsskulden?

•

Vilka är de bärande argumenten för att inte bygga upp mer underhållsskuld?

•

Hur fås förtroendevalda och politiker att förstå problemet med underhållsskulden?

•

Hur och på vilka grunder samt med vilka argument och prioriteringar görs framställningar
om medel till underhåll i samband med budgetprocessen?

•

Kommunikationen om underhåll inom organisationen.

•

Verktyg, som t ex drift- och underhållsplaner, som behövs för hantering av
underhållsskulden.

•

Strategier för att arbeta av underhållsskulden

•

Strategier för att inte bygga på underhållsberget

Metod för genomförande
Projektet är upplagt i tre plan; examensarbeten, studie och sammanställning av dessa.
Lämplig metod väljs och anpassas för varje del utifrån de olika frågeställningarna som ska
studeras. Flera av dessa kan undersökas i examensarbeten vid SLU, Ekonomihögskolan vid
Lunds Universitet, Kristianstad högskola m fl.
Samtliga delar ska redovisas såväl skriftligen som vid en rapporteringsdag. Under projektets
gång hålls seminarier med intressenterna. Projektet avslutas med en slutrapportering och
skriven slutprodukt.

12

Examensarbeten,
5 stycken
Studie
Sammanfattning

• Återrapportering
• Skriven produkt

• Rapporteringar till intressenter
• Skriven produkt

• Examensarbeten och
projektarbetet sammanställs
• Rapportering till intressenter

Tidplan
Projektet startar i juni 2012. Det kommer sedan att ha ett uppehåll under sommaren för att sedan
fortsätta under hösten för att slutföras under 2013.
Vi har redan två studenter inom landskapsingenjörsprogrammet igång som arbetar med ett av
examensarbetena (inget av de här uppräknade), samt två studenter från ekonomprogrammet vid
Högskolan i Kristianstad. Vi kommer fortsatt att anstränga oss att engagera och motivera fler
studenter från såväl grön som ekonomisk sektor, att ta sig an problemet med underhållsskulden.
En osäkerhetsfaktor är om vi inte lyckas intressera studenterna för alla 5 arbetena.

Ann-Britt Sörensen
Projektledare
SLU, Movium,
Alnarp
E-post: Ann-Britt.Sorensen@slu.se
2013-02-18
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Intressenter
Följande intressenter har deltagit i projektet:
Göteborgs stad, Förvaltning och planering
Sigtuna kommun
Motala kommun
Enköpings kommun, Tekniska förvaltningen
Malmö stad, Gatukontoret
Lunds kommun
Höganäs kommun
Eslövs kommun
Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltning, Gata, park, hamn
Enköpings kyrkogårdsförvaltning
Jönköpings kyrkogårdsförvaltning
Svenska kyrkan i Göteborg, Begravningsenheten
Kyrkokamerala föreningen
Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund
Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation
Malmö kyrkogårdsförvaltning
Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Movium partnerskap
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1 En förstudie om underhållsskulder i park- och
kyrkogårdsförvaltningar

park- och kyrkogårdsförvaltningar

Movium, Alnarp den 25 november 2010
Tobias Jönsson, trädgårdsingenjör
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INLEDNING
Underhållsskulden är något som uppstår då bl.a. förvaltningar skjuter upp på underhåll och
reparationer. Anledningen till att underhåll och reparationer skjuts på framtiden är ofta för att det
finns en för liten budget till underhållet. Ibland är det inte de ekonomiska medlen som är
problemet, utan hur dessa har disponerats. Kunskapen om att hänföra kostnader är ibland
påtagligt bristande, detta resulterar i ett dåligt underlag att göra en budget på. Detta innebär
delvis att det i framtiden kommer att bli nödvändigt med stora reinvesteringar som budgeten inte
kan täcka. Därför är det idag nödvändigt att ändra synsätt och inse underhållets betydelse, både
på kort och lång sikt. En av de största utmaningar är att väcka intresse för underhållet och dess
nödvändighet bland politiker, främst för att kunna få utökade anslag till underhåll.
Underhållsskulden är något som berör många olika verksamheter men denna förstudie är
koncentrerad till kyrkogårdsförvaltningar samt parkförvaltningar.
Underlaget till denna förstudie är grundad på intervjuer och litteraturstudier.

1.1 Bakgrund
Inom Movium partnerskaps ämnesgrupp Kyrkogård har frågan och problemet med
underhållsskulden diskuterats en längre tid. Underhållsskulden är också en fråga som berör
kommunernas park- och gatukonor. Frågan fördes först vidare till Landskapsutveckling, men
som bland annat p.g.a. resursbrist inte kunnat arbetat med frågan.

1.2 Syfte
Syftet med denna förstudie är att kartlägga underhållskulden, delvis vad den består av, hur den
uppkommer, vilken betydelse den har, samt förslag på åtgärder. Slutligen ska riktlinjer dras för
en mer omfattande studie.

1.3 Avgränsningar
Detta är en förstudie och går inte till botten med underhållsskulden utan är mer tänkt att beröra
frågorna som belyses i 1.2 syfte. Förstudien är en rapport som ska finnas som underlag till ett
fortsatt projekt om underhållsskulden. Denna förstudie är också begränsad till park- och
kyrkogårdsförvaltningar.
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UNDERHÅLLSSKULDEN
Den främsta anledningen till att en underhållsskuld byggs upp är att det finns en för liten budget
till underhållet, men en underhållsskuld kan även uppstå p.g.a. brister i underhållet.
Underhållsskulden är den skuld man har till ett eftersatt underhåll, delvis vad det skulle kosta att
restaurera till en ”normalnivå” eller en accepterad nivå. En undermåttlig budgetering kan bero på
resursbrist men även p.g.a. felaktiga beräkningar och antagande, troligt är att underlaget som
budgeteringen görs på är undermåttliga. För att förstå vad underhållet kostar är det viktigt att
driftkostnader och underhållskostnader har bokförts på ett korrekt sätt. En del
kyrkogårdsförvaltningar har bokfört i princip allt som driftkostnader, vilket skapar problem när
budgeteringen till det långsiktiga underhållet ska beräknas. Underhållskostnaderna har således i
sådana fall blivit grovt underskattade. I ett projekt som genomfördes 2007 i Lunds stift, där det
undersöktes om det var möjligt att göra rationaliseringsvinster, fann projektets ekonomikonsult
att underhållskostnaderna ofta var alldeles för lågt budgeterat. Eftersom att de flesta
kyrkogårdsförvaltningar inte har underlag på underhållskostnader, är det i dessa fall troligt att
underhållsskuld uppstår.

För att få förståelse för hur stor underhållsskulden är så måste en inventering av de berörda
områdena genomföras. Att inventera underhållsskulden i park- och grönområden tillhör inte
vanligheten och därför har en hel del fokus lagts i denna förstudie på den rapport som gjordes i
Lund. Under två år inventerades samtliga park- och grönområden i kommunen för att få fram
underhållsskulden. Det finns inga färdiga kostnadskalkyler att tillgå, så det finns ett behov av att
utveckla någon form av kostnadsmall för inventering av park- och grönområden.

2.1 Driftkostnader och underhållskostnader

I kyrkogårdsförvaltningar är förmågan att inte kunna skilja på drift och underhåll utbredd. Detta är
en grundläggande faktor som bidrar till brister i underhållsbudgeten. Det är viktigt att särskilja på
vad som ska bokföras som driftkostnad respektive underhållskostnad. Därför borde utgångsläget
vara att definiera dessa två kostnader.
Driftkostnad, får anses vara åtgärder som utförs en gång per år eller oftare. Detta är alltså
kostnader för den löpande skötseln. Exempel; häckklippning, gräsklippning, trädbeskärning
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(årlig), blomsterplantering, ogräsrensning m.m. Driftkostnad kan även benämnas som löpande
underhåll.
Underhållskostnad, är åtgärder som utförs vartannat år eller mer sällan och är oftast av en större
karaktär än skötsel. Exempel; reparationer av byggnader, reparationer av bänkar och
papperskorgar, målning av byggnader, större planteringar av träd och buskar. I motsvarande
förhållande till löpande underhåll kallas denna form av underhåll även för periodiskt underhåll.

Bild 1. Resultatet av uteblivet underhåll.

Det är viktigt att skilja på driftkostnad och underhållskostnad, främst för att kunna härleda
kostnaderna, vilket har särskilt stor betydelse vid budgetering av framtida underhåll. Skulle allt
bokföras som driftkostnader kan man således inte veta hur stora underhållskostnaderna är.
Detta gör det väldigt svårt att budgetera för framtida underhållskostnader.

Enligt en undersökning av Johan Östberg (2010) av 25 kyrkogårdsförvaltningar så är den
genomsnittliga fördelningen; 11-14 % underhållskostnad och 86-89 % driftkostnad. Det är
osäkert om genomsnittet 11-14 % av totalkostnaden utgörs av underhållskostnader eller om den
verkliga siffran är högre. Det finns anledning att misstänka att underhållskostnaderna utgör en
större del än 11-14 % av totalkostnaden då några förvaltningar bokför det mesta som
driftkostnader. Resultatet mellan enskilda förvaltningar skiljer sig en del åt.
Kyrkogårdsförvaltningen i Alingsås har en driftkostnad på 95-100 % av totalkostnaden, medan
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Landskronas driftkostnad utgör ca 70 %. Att driftkostnaden i Alingsås skulle utgöra 95-100 % är
inte troligt och borde rimligtvis kunna förklaras med att nästan allt bokförts som driftkostnader.
Det finns dock många kyrkogårdsförvaltningar där det mesta har bokförts som driftkostnader likt
Alingsås. Därför skulle det vara aktuellt för kyrkogårdsförvaltningar att lära sig särskilja
kostnader.

I parkförvaltningar utgör underhållskostnaden idag ca 20-30 % av totalkostnaden, ett exempel är
Lund där fördelningen är: driftkostnader 70 % och underhållskostnader 30 % (Jacobsson L,
2009).

I de intervjuer som har genomförts har det framkommit att den goda tillgången till ekonomiska
medel i kyrkogårdsförvaltningar är anledningen till en bristande bokföring av kostnaderna. Detta
kan bli ett stort problem den dagen då kyrkogårdsförvaltningarna får mindre medel till sin budget.
Då finns det ett överskott med pengar till driften och dessa kommer troligtvis att ”besparas”,
problemet är att i driften finns då även det långsiktiga underhållet. Det blir då svårt att ställa om
och budgetera för ett underhåll som det inte finns någon kostnadshistorik för.

2.2 Underhållsskuld i kommunernas park- och grönområden

Underhållsskulden i kommunernas park- och grönområden är idag omfattande. Ett exempel är
den studien som utfördes i Lunds kommun under åren 2007-2008, den visar att
underhållsskulden 07/08 uppgick i Lunds grönområden till 46 MSEK (Jacobsson L, 2009). Om
inga extra medel budgeteras för att bygga bort underhållsskulden kommer den troligtvis att
ackumulera till det dubbla inom en 10-15 års tid. Detta beror också på att man inte budgeterar
underhåll till den nya parkareal som tillkommer varje år. Det är väldigt stora belopp som
underhållet ligger efter med i enbart park- och grönområden. Det vore också dumt att anta att
Lunds kommun skulle vara ensamma om detta problem. De personer som har intervjuats på
parkkontor i andra kommuner än Lund medger även att de också har problem med
underhållsskulder, dock finns det inga beräkningar att tillgå som i Lunds fall.

I kommunerna är det bristen på resurser som gör att underhållet får släpa efter. Troligtvis
grundar sig de allra flesta underhållsskulderna i 90-talskrisen, då kommunerna fick skära kraftigt
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i budgeterna. I Lund minskade anslagen till parkskötseln med 30 % under åren 1992 och 1993
(Jacobsson L, 2009). Det fick som följd att man var tvungen att minska sin skötsel- och
underhållsnivå i parkerna. Exempelvis lades 25 % av lekplatserna ner, intervallen mellan
gräsklippningar och beskärningar ökade, även antalet utplanteringsväxter halverades. Idag är
klagomålen omfattande, varje år inkommer 5000 synpunkter till parkontoret i Lund (Persson A,
2010). Eftersom klagomålen är så omfattande från invånarna i kommunen borde det även vara
av de folkvaldas intresse att komma till rätta med underhållet i kommunens park- och
grönområden. Problemet är att lyfta upp intresset för underhåll då politiker föredrar att
nyinvestera och nyanlägga områden, då detta har en mer visuell effekt ut i samhället.

I en del kommuner eftersträvar man ett dåligt skick i parkerna för att man ska kunna få pengar till
att nyinvestera. Detta är en taktik som används för att få fram ekonomiska medel. Tyvärr medför
detta att parkerna blir väldigt trista miljöer. Det skulle vara mycket mer önskvärt att få extra
medel budgeterat till att utföra underhåll, istället för att det ska bli så dåligt att man måste
nyanlägga områden. Det är därför viktigt att lyfta betydelsen av underhåll för att kunna få mer
medel.

2.3 Budgetering av underhåll

När budgetering av underhållet ska göras är det viktigt att det bygger på trovärdig historik och
gedigen erfarenhet av underhållet och dess kostnader. En budget som bygger på korrekt data
blir också trovärdigare och minskar således risken för en underhållsskuld. Det är även viktigt att
budgetera till den parkareal som tillkommer de kommande åren. Den årligen tillkommande
parkarealen är något som ofta glöms bort, detta är ytterligare än bidragande faktor till
underhållsskuldens tillväxt (Lindvall, 2010). Därför vore det klokt om det ingick någon form av ett
”garantiunderhåll” vid nyanläggningar, där det finns avsatta ekonomiska medel till underhållet av
de nyanlagda områdena. Medel bör också sättas av för större framtida renoveringar och
underhåll, som återkommer mer sällan. Det är därför viktigt att ha en lång planeringshorisont när
det gäller underhåll.
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2.4 Underhållsbrister
Underhållsbrister är brister som beror på ett bristande underhåll. Detta är tämligen en enkel
förklaring till varför det kan uppstå underhållsskuld, alltså p.g.a. slarv eller dåliga rutiner. Dock
finns det inget som tyder på att det skulle vara detta som ligger bakom underhållsskulderna idag.
Samtliga som har intervjuats har sagt att brister i själva underhållet är inget problem. Det är
också enkelt att reda ut om så vore fallet. Problemet med underhållsskulden är således av
ekonomisk karaktär både i park- och kyrkogårdsförvaltningar.

SAMMANFATTNING
Efter att ha intervjuat park- och kyrkogårdsförvaltningar, samt gått igenom mer utförlig
information från en del förvaltningar, kan slutsatsen dras att problemet med underhållsskulden
finns i alla av de undersökta parkförvaltningarna, och i en del av kyrkogårdsförvaltningarna. Det
finns en del likheter men även två stora skillnader. Uppkomsten av underhållsskulden sker i regel
på två olika sätt. I kommunerna är det ofta bristen på budgeterat medel till underhållet, medan
kyrkogårdsförvaltningar lider lite av kunskapsbrist. Att använda ordet kunskapsbrist kan kännas
som ett övergrepp, men sanningen är att nästan samtliga kyrkogårdsförvaltningar inte kan skilja
på drift och underhåll, och förstår således inte i heller varför man borde göra det. Det finns alltså
ett behov av ett kunskapslyft för kyrkogårdsförvaltningarnas del. För parkförvaltningarna så vore
det av ett stort intresse att kunna lyfta fram betydelsen för att få större budget till underhåll. Det
är av stor betydelse att underhållsskulden börjar åtgärdas nu, så att situationen inte blir än värre
än vad den redan är i en del kommuner. Då exempelvis underhållsskulden i Lund kommer bli
mycket svårhanterlig om inga åtgärder vidtas.

GENOMFÖRANDE AV PROJEKT
I ett framtida projekt kommer fokus vara på att utvärdera och eventuellt hitta lösningar på tre
huvudsakliga problem.
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Problemet i parkförvaltningar och kyrkogårdsförvaltningar kräver olika åtgärder eftersom
underhållsskulden uppstår på två olika sätt. Det finns en gemensam nämnare och det är att den
inventering som sker ser likartad ut p.g.a. miljöerna som är väldigt lika. Därför skulle en generell
kostnadsmall kunna tas fram för att räkna fram underhållsskulden i park- och grönområden.

Ett projekt skulle syfta till att se på hur parkförvaltningar kan förmedla en ökad medvetenhet om
underhållets betydelse. Här handlar det om att väcka kommunfullmäktige eller den ansvariga
nämndens intresse för att få till extra anslag. I detta fall finns det ett intresse från Lunds
parkförvaltning att delta i ett samarbete som just berör hur man ska kunna nå ut med budskapet
(Persson, 2010). Lunds parkförvaltning har sedan tidigare en fullständig rapport och inventering
som ligger till grunden, nästa steg är att på ett lyckat sätt förmedla konsekvenserna av en
utebliven budgetökning.

En inventering skulle utreda vilka kostnadsberäkningar som används för att beräkna
underhållsskulden i park- och kyrkogårdsförvaltningar. Målet är att hitta en form av mall som kan
användas för att räkna fram underhållsskulden. Rent praktiskt skulle en ”typisk” kyrkogård, som
innehåller de flesta objekt, bli inventerad. Första delmålet är att uppskatta kostnaden för
underhåll på de olika objekt som finns på denna kyrkogård (t.ex. thujahäckar, bänkar, gångar
mm.), per en given enhet. Underhållsskulden skulle sedan räknas fram på denna kyrkogård.
Erfarenheter och historik kommer att utgöra grunden för uppskattning av underhållet, både dess
kostnad och tidscykel. Med tidscykel menas egentligen det underhållsintervall som krävs på ett
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givet objekt. Målet är att ta fram en mall på underhållets kostnader och tidscykel, denna mall kan
sedan vara till grund när man ska utvärdera underhållsskulden. Därefter borde en åtgärdsplan
upprättas över hur man ska kunna komma till bukt med underhållsskulden utifrån de givna
förutsättningarna som finns. Om inte full kostnadstäckning ges för underhållet måste man
utvärdera alternativa åtgärder och vilka effekter dessa åtgärder kan ha på underhållsskulden.
Alternativa åtgärder att utvärdera:
-

Kompensation för enbart kostnadsutveckling eller arealtillskott.

-

Utökad garantiskötsel vid nyanläggning.

-

Säkra en underhållsbudget för nyanlagda områden.

-

En sänkt standard, ännu lägre ambitionsnivå, vilka kostnadsbesparingar kan göras?

-

Omprioriteringar.

-

Begränsa parkareal, att satsa på kvalité istället för kvantitet.

Inom kyrkogårdsförvaltningar är det bristen på att hänföra kostnader som troligtvis inom en snar
framtid kommer orsaka problem. De flesta kyrkogårdsförvaltningar har en väldigt stor driftbudget
just därför att det mesta räknas som drift i deras förvaltning. Externt kan detta se ut som att det
finns för mycket pengar till just drift och det kan då bli aktuellt att dra in på driften, mer eller
mindre omfattande. Problemet är att man då inte kan visa var pengarna går åt och vilka
kostnader som finns. Oavsett anledning till att budgeten får skärpta krav, kommer detta innebära
problem för en stor del av kyrkogårdsförvaltningarna. Eftersom en del underhåll sker med långa
mellanrum blir det helt enkelt väldigt svårt att börja budgetera för dessa kostnader.

4.1 Riskanalys av projekt
-

Att förvaltningschefer inte ska förstå betydelsen av att särskilja på olika kostnader.

-

En mall över kostnaderna kommer inte bli exakt, det finns en risk att den blir något för
komplicerad om den ska vara allt för exakt.

-

Politiker kan ha svårt att förstå ”nyttan” av underhåll. Underhåll får inte den
uppmärksamhet som den förtjänar kontra nyinvesteringar.
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Sammanfattningar av examensarbeten
Ett antal förslag och uppslag till examensarbeten, självständiga arbeten och projektarbeten
under åren 2011-2013 har sammanställts. Dessa har spridits genom e-post, kontakter med
andra universitet och högskolor, publicering på hemsidor o s v. I ett Movium Partnerskaps projekt
som gått ut på att inspirera studenter med förslag på olika examensarbeten har även förslag på
temat underhållsskulden ingått.
Intresserade studenter har haft att 18 olika förslag att välja på. Studenterna har uppmanats att se
förslagen som inspiration och därefter justera dem så att de passar deras intressen och med
hänsyn till handledares råd. Docent Håkan Rosenqvist har med sin viktiga ämneskompetens
stått till studenternas förfogande med goda råd och som ”bollplank”.
Fram till projektets avslut, 2014-03-31 har åtta studenter färdigställt examensarbeten om
underhållsskulden. Det är studenter med skilda inriktningar: ekonomi, landskapsarkitektur,
underhållsplaner och miljöpsykologi. Några arbeten pågår fortfarande vid publiceringen av denna
rapport.
Här presenteras de åtta arbetena med författarnas egna sammanfattningar, frågeställningar och
syften samt i korthet vad de kommit framtill. De arbeten som är gjorda vid SLU återfinns i sin
helhet i SLU-bibliotekets databas Epsilon, http://www.slu.se/sv/bibliotek/publicera/sok-epsilon/
För övriga arbeten hänvisas till projektledare Ann-Britt.Sorensen@slu.se

Underhållsskuld på kyrkogården – hur kan den påverka
besökarens sorgearbete?
Anna Hedström, trädgårdsingenjörsprogrammet, SLU i Alnarp
Detta arbete har som syfte att:
•

Studera skötsel, underhållsarbete och underhållsskuld inom kyrkogårdsförvaltningar.

•

Studera underhållsskuld och förhållandet till besökarens påverkan av denna, Finns ett
sådant? Kan man göra något åt det?

•

Berätta om värdet av en god kyrkogårdsmiljö för de personer som besöker kyrkogården
för att bearbeta sorg. Även hur naturen och den omgivande miljön kan påverka oss
människor på ett stärkande plan, i synnerhet när vi är som svagast.
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Arbetet avgränsar sig till ett antal kyrkogårdar i södra Sverige. Vissa är kyrkogårdar ute på
landsbygden och vissa är stadskyrkogårdar med ett centralt läge. Litteraturen som studerades
och referenserna tar upp frågorna kring skötsel, skötseldokument, underhåll, utveckling av
kyrkogården, lagar och underhållsskuld. Arbetet tar även upp utvalda delar av studier kring
miljöpsykologi och naturens betydelse för människan i sorgearbetet.
Arbetet är en studie av skötselnivåerna på de undersökta platserna som man eventuellt kan
koppla ihop med om det föreligger en underhållsskuld eller ej inom förvaltningen. En bild av vilka
områden inom kyrkogården som eventuellt omfattas av denna underhållsskuld kan bli tydligare
genom denna studie. Härifrån kan man gå vidare med mer djupgående studier. Kyrkogården är
det som undersökts i detta arbete. Litteraturen som studerats ska ge en förståelse för hur
skötseln ser ut på kyrkogården idag samt vad begreppet underhållsskuld innebär och hur man
undviker att skapa en sådan. I den andra litteraturdelen undersöks värdet av en god miljö som
kan hjälpa personer som befinner sig i någon form av kris eller sorg och hur gestaltningen av
kyrkogården kan påverka besökaren och även andra punkter som av besökaren uppfattas som
viktiga vid besöket på kyrkogården.
Metoden som använts är intervjuer, enkäter och litteraturstudier.

Sammanfattning
Arbetet grundar sig i ett problem med eftersatt underhåll som uppmärksammats på våra
kyrkogårdar runt om i landet, något som idag brukar kallas underhållsskuld. Kortfattat innebär det
att man skjutit underhållet på framtiden och detta innebär idag ofta att underhållet har vuxit till en
underhållsskuld. Det här ger ofta ökade kostnader och större arbetsinsatser. Det bristande
underhållet har gett oss miljöer som ibland inte är säkra att vistas i för såväl personalen som
besökaren av kyrkogården. Ett bristande underhåll kan även påverka hur besökaren upplever
kyrkogården och intrycket av en misskött kyrkogård kan göra att förväntningarna inte motsvaras.
Besökaren efterfrågar en lugn, trygg och välskött plats där värdighet och andlighet får utrymme,
där det finns möjlighet att minnas och sörja sina anhöriga. Arbetets syfte har varit att undersöka
hur ett bristande underhåll skapas och vilka områden på kyrkogården som lätt drabbas av
underhållsskuld. Här kan även utläsas hur förvaltningen kan arbeta för att motverka en
underhållsskuld och skapa en miljö som motsvarar besökarens förväntningar. Att utforma
planeringsdokument som styr hur förvaltningen kan arbeta med utveckling, underhåll och skötsel
anses vara en bra metod för att skapa kontroll över verksamheten. Att därtill ha personal med
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rätt kompetens och beslutsfattare med insikt i den gröna verksamheten är också två viktiga
punkter för att kunna arbeta framgångsrikt inom förvaltningen. Att arbeta med utveckling av
kyrkogården och inte enbart förvaltning är något som återkommer i arbetet när en
underhållsskuld skall undvikas. De lagar som berör denna verksamhet tas också upp. En
enkätundersökning i slutet av arbetet berättar hur det ser ut på ett antal utvalda förvaltningar i
södra Sverige idag. Enkäten visar bland annat att det inom de tillfrågade förvaltningarna idag
finns en uppmärksammad underhållsskuld, och att de största bristerna finns på de återlämnade
gravarna, i växtmaterial, tekniska lösningar, murar, gångar och andra ytor och även i
ytterområden som ofta blir bortprioriterade på grund av tidsbrist. Här kan även utläsas vilka
områden på kyrkogården som lätt kan generera en underhållskuld.

Slutsats
Detta arbete visar att dessa kulturhistoriska miljöer är betydelsefulla platser för människor.
Studien visar inte entydigt att en underhållsskuld alltid påverkar besökaren på ett negativt sätt,
däremot visar den på vilken god effekt naturen har på oss människor och ännu viktigare här,
människor som bearbetar någon typ av kris eller sorg. Den visar också vikten av en väl gestaltad
miljö på kyrkogården och värdet av att den är välskött och inger trygghet för besökaren. Även en
eftersatt grön miljö kan påverka till den grad att besökarna uteblir. Studien visar också att på de
flesta förvaltningar är man medvetna om att det finns en underhållsskuld och var den finns,
däremot är det inte lika självklart hur man ska arbeta med att utveckla hållbara kyrkogårdar där
en underhållsskuld inte existerar. Det kan även utläsas i arbetet att metoden med att arbeta efter
planeringsdokument kan göra det enklare för förvaltningen att skapa kontroll över
verksamhetens alla delar, och som i sin tur ger en god översikt över ekonomi och planering. En
viktig kunskap från studien är att en synlig underhållsskuld påverkar besökarna.

Arbetet i sin helhet kan läsas/hämtas här: http://stud.epsilon.slu.se/5959/
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Disclosure of Maintenance Backlog in the Annual Reports
Shila Osman, Stockholms universitet

Problem
There are deficiencies in the traditional reporting which does not provide the essential
information. These deficiencies in the accounts are likely a significant reason to why the concept
of maintenance backlog has to come be used (Jönsson 2010). The literature strongly suggest for
reporting annually the amount of maintenance backlog. Such information is important to enable
public officials to make better decisions regarding allocation of public resources and where
funding should be placed. Better reporting of maintenance backlog provides politicians with an
enhanced chance to monitor and control risk, deficiencies and the need of funds for
maintenance. Improving the accounting is also necessary in order to get the accurate
management cost, increase the credibility of reports and get the fundamental information
essential when discussing financing requirements. Improved cost accounting makes it easier to
analyses the quality and prices of management services and products (Harry & Blaine Liner
1994; Jönsson, 2010).

Literature shows that maintenance backlogs should not be reported in one year; rather it should
be reported in multi-year. This is because the total backlogs are too big to be accurate in one
year, and it is impossible to plan, design and apply in one year therefore the backlog should be
stretched out over a number of years. But from accessible literature we can see that it is not
clear where maintenance backlog should be reported. Some authors suggests that it should be
reported in separate sections of financial reports or as a separate report, another author
recommends that it should be reported in a statement of commitments and service presented in
a statements of performance. There are other authors who suggest maintenance backlog should
be reported as a contra-account in a balance sheet, and some of them also think that the
backlog should be included in the budget process (Harry& Blaine Liner 1994). More about where
maintenance backlog should be reported can be seen in the theory part.
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There is a big gap between significant information measured by users and those disclosed in the
financial report, in low level of reporting disclosure existed (Walker et al., 1999; Lee & Fisher
2004). Little consideration has also been given to the ways of reporting maintenance backlog
(Walker et al., 1999), Harry & Blaine Liner (1994) argued that maintenance backlog has not been
a frequently discussed topic in the literature. Lee & Fisher (2004) did a study about how public
sector entities in Australian infrastructure industries disclose relevant information about
infrastructure assets in their annual reports. Maintenance backlog was one of the indicators they
had in their study. They found that only one entity disclosed deferred maintenance information.
However, the information of this entity was relatively unclear, and did not point to the size of
maintenance work deferred. Therefore Lee & Fisher (2004) argued that there is a need to further
study the reporting issues in the maintenance areas and see in which way disclosure of nonfinancial information can be encouraged.

It is, however important to have knowledge of how and where maintenance backlog should be
reported in annual reports. To get the work to function, it is necessary to show a welldocumented maintenance backlog in the accounts so that stakeholders feel involved and
understand the benefit of maintenance in order to later be able to handle these backlogs. In
order to achieve a good quality implementation, it is not enough to just inform. Other efforts will
be to provide support and guidance, enough time and to demonstrate the benefit of active work
on maintenance, even in the economic administrative work.

Aim & Research Question
The purpose of the study is to explore if the technical services department's annual reports
present maintenance backlog, to what extent and how they are designed.

Research questions
•

Is the maintenance backlog described in the departments’ annual reports?

•

How is the quality of the disclosed information that is described in the maintenance
backlog in the annual reports?
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The purpose of the research questions is to find out how many departments disclose
maintenance backlog in the annual reports, and of those who disclosed maintenance backlogs
how is the quality of this information?

Conclusion and Discussion
The purpose of this thesis was to explore if the technical services department's annual reports
present maintenance backlog, to what extent and how they are designed. In order to examine
how many departments have that disclose maintenance backlog and how the quality is, I
constructed 60 department's annual report from different municipalities. Comprehensive review
of the quality of annual report is significant as it might develop users’ quality of economic
decision making and enhance generally market efficiency (IASB, 2010; IASB, 2012), which
decreases the cost of capital for entity.
The investigation I made revealed clear differences in the disclosure of information related to the
maintenance backlog between the various departments. The majority of the investigated
departments had not reported maintenance backlog in their annual report, only 35% of 60
departments disclosed the debt. My conclusion on this is that departments are not transparency
to the information they have, which I think is bad because transparency is important as it attracts
investors and makes it easier for analysts. It is also positive with a common reporting structure
because it facilitates work.
Unfortunately, there were not many of those departments who had disclosed maintenance
backlog that accounted for enough information. Few departments wrote how big the debt exactly
is. Some departments gave out more information than others about maintenance backlog. The
study shows that the departments of large municipalities have a more detailed representation
about maintenance backlog in accounting. Departments in large municipalities live up to the
requirements set by the IASB’s advice on qualitative characteristics. It was these departments
that gave out the most additional information in their annual reports; they gave particular
information about how big the maintenance backlogs were. Both groups of small and medium
sized departments had, on the contrary, not presented sufficient information on the maintenance
backlogs, and there is not much difference between those groups when it comes to reporting
information on maintenance backlog. This highlights that there can be three reasons for this, first
different types of departments tend to have different focuses in reporting qualitative
characteristics. The second explanation can be that small departments would have high costs for
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reporting this. The third explanation, I can connect it to what Christina Pettersson have said that
they disclosed most of information on maintenance backlog in the budget plan or business plan,
so it may be that many departments have disclosed maintenance backlog only in budget plan or
business plan than the annual report.

The financial position of the department is used by politicians as a basis for decision making
(Pettersson). Creating reliability in the report should be a basic concern for the department’s
annual reports. At present there are no rules and standards for how the maintenance backlog
should be measured and presented in the annual report, therefore the departments themselves

choose how they want to account maintenance backlog which leads to the departments reports
looking in many different ways. This phenomenon is clearly seen in the study of the 60
departments. Large differences exist in what is reported in the figures and what is told about the
maintenance backlog in text. I argue that comparability will be difficult to achieve because of this.
Not least is the comparability difficult to achieve, when there is a lack of information given from
the department regarding the reporting of maintenance backlog is, in order to get an impression
of how the maintenance backlog are treated. The broad extent and lack of sufficient information
disclosure unfortunately opens the doors for erroneous calculations and manipulation.
When there is no obligation to report maintenance backlog in the annual report, it means that the
maintenance backlog is not visible, which leads to the destruction of capital and the fact that the
accounting will not reflect a true picture of the business. I argue it is important that the accounting
of the annual report should be adjusted so that maintenance backlog becomes mandatory to
disclose annually because maintenance backlog is increasing in society, and so that the
authorities can deal with the debts. In order to achieve the qualitative characteristics and to
increase transparency and true and fair view it is important that maintenance backlog is recorded
clearly in the annual report.

Abstract
Large parts of the Swedish infrastructure were built during the 60 - and 70's and maintenance
requirements are now becoming very existent. The problem is, no maintenance has been
planned and not budgeted. This lack of funding for maintenance leads to maintenance backlog,
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which means that costs are passed on to future generations and provide an increased public
costs over time. There are different point of views on the maintenance backlog, one of the
viewpoints are accounting i.e. how maintenance backlog are presented in the annual report.
Therefore my purpose is that through this study explore if the technical services department's
annual report present maintenance backlog, to what extent and how they are designed.

The thesis is based on both quantitative and qualitative methodology with elements of content
analysis used as the main method in the study to create an understanding of the collected data
and then draw analysis and conclusions. The empirical data I have used were provided through
60 department's annual reports from different municipalities.

The analysis has concluded by interpreting the theory and empirical data, and then I have drawn
some conclusions. The conclusions of the study are that there are not many departments that
have disclosed maintenance backlog in their annual report, and that there is a difference in
department’s size. 55% of large department disclosed maintenance backlog while only 20% of
small departments disclosed it, so the larger the department is the more chance that they
presents maintenance backlog. Unfortunately, there were not many of those departments who
had disclosed maintenance backlog that accounted for enough information. Only a few
departments wrote how big the debt exactly is.
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Nästa generations uppgift att städa upp efter vår?
– En kvantitativ studie om varför underhållsskulden inte redovisas i svenska kommuners årsredovisning.

Marie Svensson och Sonia Mullai, Högskolan i Kristianstad, Sektionen för ekonomi och hälsa,
Ekonomprogrammet.

Bakgrund
Planerat underhåll är eftersatt i många sektorer i samhället och så även inom kommunala
förvaltningar. Det eftersatta underhållet gäller inte bara fastigheter, utan även byggnader och
anläggningar av olika slag. De ekonomiska effekterna av underhåll är ofta svåra att upptäcka på
kort sikt då det inte märks om man skjuter på det långtidsplanerade underhållet något år eller
två. Därför ger bristande underhåll på sikt ett reinvesteringsbehov (Sveriges kommun och
landsting (SKL), 1999). Eftersatt underhåll resulterar i en underhållsskuld som innebär stora
ackumulerade behov av att ta igen eftersatta behov av underhållsinsatser. Denna skuld skapar
ett underhållsberg som brukargenerationen lämnar över till kommande generationer att betala
och ta hand om. Men är detta verkligen deras uppgift?
Problemformulering: Underhållsskulden är ett allvarligt samhällsproblem, men den tas inte på
tillräckligt stort allvar. Många kommuner är medvetna om att de ligger efter i underhållsarbetet
men har problem med att arbeta av den och andra kommuner har överhuvudtaget ingen kunskap
om huruvida de har en underhållsskuld. Då politiker är det styrande organet i kommuner är det
deras ansvar att göra något åt detta problem. För att både öka förståelsen för och skapa intresse
för problemet behövs teorier och analyser om hur problemet kan tacklas. Denna information ska
på ett tydligt sätt kunna kommuniceras till förtroendevalda och politiker. Det är inte rätt mot
samhällsinvånarna att behöva riva simhallar, kyrkor, skolor och andra anläggningar för att istället
satsa pengar på nya järnvägar, parker, torg och annat som ser bra ut för allmänheten. Vi vill i
denna uppsats belysa problemet med underhållsskulden och vi kräver att förtroendevalda och
politiker börjar ta sitt ansvar.
Då vi i vår förstudie uppmärksammade att kommuner inte ens nämner underhållsskuld i sina
årsredovisningar, trots att de har en kraftig eftersläpning av underhållet, ville vi undersöka detta
vidare. Möjliga orsaker och argument till detta, kommer vi att presentera i denna uppsats med
hjälp av tre egenutformade modeller som vi byggt upp utifrån ekonomiska och politiska teorier.
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Dessa modeller är studiens grundpelare som de framtagna hypoteserna vilar på och som denna
undersökning strävar efter att besvara.
Frågeställning. Utifrån vår problemformulering har vi valt att presenteras följande frågeställning:
•

Varför redovisas inte underhållskuld i kommunernas årsredovisning?

Syftet med denna uppsats är att förklara vilka orsaker det finns till att underhållsskulden inte
redovisas i kommuners årsredovisningar. Vi har använt oss av tre teoretiska modeller för att
stödja våra hypoteser och vidare kunna besvara vår frågeställning. Vi vill även förklara hur den
politiska faktorn har ett samband till underhållsskulden.
De avgränsningar som har gjorts är att vi endast har undersökt kommuner, dvs. statlig
bemanning i hela Sverige. Vi har även gjort en avgränsning vad gäller budskapet i rapporten, då
vi valt att göra en studie om underhållskuld och dess frånvaro i kommuners årsredovisning.
Metod. Uppsatsen utgår från ett positivistiskt synsätt och forskningsansatsen kommer främst att
utgå från en deduktiv ansats och till en viss del av en abduktiv ansats.

Sammanfattning
Underhållsskulden är ett allvarligt samhällsproblem som försummas av många kommuner. Vissa
kommuner är medvetna om att de har ett eftersatt underhåll men har problem med att arbeta av
den och andra kommuner har överhuvudtaget ingen kunskap om huruvida de har en
underhållsskuld. För att öka förståelsen till varför denna underhållskuld inte uppmärksammas
kan man tittat närmare på kommunernas årsredovisning där underhållskulden överhuvudtaget
inte finns med. Varför redovisas inte denna underhållskuld i kommunernas årsredovisning?
Vidare syftar denna uppsats till är att undersöka vilka orsaker det finns till att underhållskulden
inte redovisas i kommuners årsredovisningar.
Metoden som har använts för denna uppsats utgår från en positivistisk forskningsfilosofi, en
deduktiv forskningsansats och ett kvantitativt metodval. Det finns inte mycket tidigare forskning
gällande underhåll eller underhållskuld och därav är uppsatsen baserad främst på primär data.
Hypoteser har skapats som sedan testats genom en enkätstudie. Våra hypoteser grundas på tre
modeller som är baserad utifrån befintlig forskning där vi har funnit ett samband mellan
hypoteserna och våra modeller.
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Den empiriska undersökningen bygger på en enkätstudie där vi har utfört en undersökning av
totalt 60 kommuner. Resultatet visar på att alla våra tre modeller bekräftas, samt att flertalet av
hypoteserna inte kan förkastas.
Modellerna som använts är:
1. Institutionell modell;
- teoretisk
- MBO
2. Resursmodell
- Resursbaserad teori
- Kompetensteori
3. Politisk modell
– public-choice modellen
– den representativa regeringen

Slutsatser:
Hypoteserna utfall och slutsats
Då vi i vår förstudie uppmärksammade att kommuner inte ens nämner underhållsskuld i sina
årsredovisningar, förstod vi att det finns ett problem gällande underhållsskulden. Möjliga orsaker
och argument till detta har vi presenterat i denna uppsats med hjälp av tre egenutformade
modeller som vi byggt upp utifrån ekonomiska och politiska teorier. Dessa modeller är studiens
grundpelare som de framtagna hypoteserna har vilat på under hela arbetets gång. Hypoteserna
har prövats och det empiriska materialet har analyserats. I detta kapitel ska uppsatsens slutsats
presenteras och även våra egna reflektioner kring resultaten.

Syftet uppsatsen har varit att förklara orsaker till varför underhållsskulden inte redovisas i
kommuners årsredovisningar. Vidare har uppsatsen syftat till att förklara hur den politiska faktorn
har ett samband till underhållsskulden.

I analysen har vi sett samband och skillnader mellan olika grupper inom kommunens
verksamhet. Vi har även upptäckt möjliga orsaker till underhållsskulden och kan därmed ge
förslag till kommuner och förtroendevalda hur man kan utveckla arbetet gällande
underhållsskulden.
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I uppsatsen har vi undersökt orsakssamband till att underhållsskulden inte tydligt redovisas i
kommuners årsredovisningar. Detta har vi undersökt med hjälp av kvantitativ metod där vi
utformat en enkät med 4 inledningsfrågor och 26 påståenden i Likertskala från 1 till 10. Vi har
haft en hög svarsfrekvens i alla svar, vilket innebär ett litet bortfall och en hög potentiell möjlighet
att dra generella slutsatser för målpopulationen. Dessa påståenden grundar sig på nio stycken
hypoteser vi utformat med hjälp av vår teorimodell. För sex stycken av dessa nio hypoteser har
vi kunnat utläsa ett samband och att hypotesen kan stödja vår teori. Samband har hittats efter att
analyserat påståendena var för sig, men även genom att binda samman dem i våra modeller, där
de tillsammans skapat ett gemensamt medelvärde. Vi har antagit att det finns ett samband då
majoriteten av respondenterna har angett ett svar som stödjer vår hypotes i de olika
påståendena. Har respondenterna angivit ett högt respektive ett lågt gemensamt medelvärde,
har slutsatser dragits utav det.

Vi förespråkar följande i våra hypoteser:
H1: Frånvaron av rutiner gällande besiktning av anläggningar är en orsak till att felvärderingar av
kommuners anläggningar görs och att underhållsskulden inte redovisas i kommuners
årsredovisningar.
Gällande hypotes 1 har vi inte kunnat dra några slutsatser att vår hypotes stämmer då
majoriteten av respondenterna anser att deras kommun har tydliga rutiner gällande besiktning av
anläggningar och byggnader. Man ska dock ha i åtanke att felvärderingar av anläggningar kan
göras trots att man gör noggranna kontroller av anläggningar, byggnader och utemiljöer. Detta
kan leda till en underhållsskuld om anläggningen rivs eller raserar på grund av för dåligt skött
underhåll, och anläggningens värde sjunker dramatiskt.
H2: Avsaknandet av revision- och redovisningsprinciper för underhållsskuld är en orsak till att
underhållsskulden inte redovisas i kommuners årsredovisningar.
Vi har kunnat hitta ett samband i vår undersökning för hypotes 2 då det i högsta grad råder brist
på kunskap kring underhållsskuldens redovisning. Majoriteten av respondenterna anser att det är
svårt att redovisa en underhållsskuld, men de anser sig ha lättare att sätta siffror på den.
Respondenterna anser inte att det ska införas någon lag om krav att redovisa en
underhållsskuld. Då majoriteten av respondenterna anser det vara problematiskt att belysa
underhållsskulden, men ändå inte anser det vara lämpligt att införa lagkrav på redovisningen
utav den, drar vi slutsatsen att man vill göra det lätt för sig. På grund av att det är problematiskt
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att redovisa underhållsskulden, vill de flesta låta bli att göra det. På grund av att det är
problematiskt att redovisa underhållsskulden, vill de flesta låta bli att göra det. Med tanke på det
totala medelvärdet och de höga medelvärdena i alla påståendena som tillhör vår hypotes, anses
hypotesen vara stärkt.
H3: Avsaknaden av budgetprinciper för redovisning av underhållsskuld är en orsak till att
underhållsskulden inte redovisas i kommuners årsredovisningar.
Slutsatsen av denna hypotes och dess tillhörande påståendenas svar ger oss en bekräftelse att
hypotesen kan anses vara korrekt. Majoriteten av respondenterna anser att underhållsskulden
bortprioriteras vid utförande av budget och att kommunpolitiker hellre satsar resurser på
nyinvesteringar. Man anser även att det borde finnas en särskilt budget för underhållsskuld, så
att denna post inte kommer i kläm.
Att majoriteten anser att underhållsskuld bortprioriteras och att många anser det lämpligt med en
egen budget avsatt för den, ger det oss antydan på att det saknas principer kring budget och
underhållsskuldens plats i budgeten. Underhållsskulden hade lättare kunnat redovisas om den
hade haft en egen post avsatt i budgeten och även synts tydligare i årsredovisningen.
H4: Otydliga mål & strategier är en orsak till att underhållsskulden inte redovisas i kommuners
årsredovisningar.
Majoriteten av respondenterna anser att det inte finns tydliga mål och strategier gällande
underhållsskuld i deras kommun. Däremot anser sig majoriteten vara fullt medveten om vad
målen kräver utav dem som individ, men otydlighet gällande mål- och strategiutformning kring
underhållsskuld tror vi även innebär otydlighet gällande kraven på den enskilda individen. Denna
skillnad tror vi uppkommit på grund av något missförstånd av frågan.
H5: Oförmågan att mäta underhållsskulden är en orsak till att underhållsskulden inte redovisas i
kommuners årsredovisningar.
Med tanke på utfallet i föregående hypotes anser vi att det är svårt att utföra korrekta mätningar
av en underhållsskuld då det inte finns tydliga mål och strategier och det är målen som man
mäter. I denna hypotes kan vi däremot inte utläsa att oförmågan att mäta underhållsskulden har
en koppling till underhållsskuldens frånvaro i årsrapporterna, då majoriteten av respondenterna
anser att deras kommun kan mäta underhållsskulden på ett korrekt sätt. Utfallet är intressant då
det enligt MBO-teorin inte går att mäta ett mål/önskat resultat som inte finns.

38

H6: Brist på ekonomiska resurser är en orsak till underhållsskulden.
Brist på ekonomiska resurser är en trolig faktor till att underhållsskuldens uppkomst, då stor
majoritet av respondenterna anser att det avsätts för lite pengar till underhåll. Vi har kunnat se ett
samband mellan att det inte avsätts tillräckligt med pengar till underhåll och att detta i sin tur är
en orsak till att underhållsskulden finns.
Finns det inte tillräckligt med pengar avsatt för underhåll hamnar man till slut ”efter” och då föds
en underhållsskuld. Avsätts det inte tillräckligt med pengar för underhåll är det svårt för
kommuner att få bukt med den existerande underhållsskulden och att förhindra att den byggs på
ytterligare. Då de ekonomiska förutsättningarna inte finns åsidosätts denna post och detta leder
till att kommuner inte kan arbeta med att minska underhållsskulden, även om den skulle vilja.
Vår analys har även visat att det finns skillnader mellan förtroendevalda och anställda i
kommunförvaltningens syn på ekonomiska resurser. De kommunala förvaltningarna anser att det
avsätts otillräckligt med pengar gällande underhållskulden medan de förtroendevalda inte anser
att det i samma utsträckning.
H7: Brist på immateriella medel i form av kunskap och kompetens är en orsak till att
underhållsskulden inte redovisas i kommuners årsredovisningar.
Hypotesens grundläggande argument är att det råder okunskap och inkompetens i kommuner
om underhållsskuld och vad det innebär, och att detta gör att man inte har förmågan att redovisa
underhållsskulden. Dock anser majoriteten av respondenterna sig vara insatta, kompetenta och
har hört talas om underhållsskuld tidigare. Kritik mot enkätens påståenden gällande denna
hypotes är att man kan vara medveten om underhållsskuldens innebörd utan att vara engagerad
eller kompetent i frågan. Kompetens är ett svårt begrepp att fånga och man får även ha i åtanke
att resultatet kan bero på dålig självinsikt hos respondenten. Man kan anse sig vara kompetent
utifrån sitt eget sätt att se på det. Majoriteten vet vad en underhållsskuld innebär. Frågan är då
varför den inte talas om eller inte syns i kommuners årsredovisningar?
Det finns skillnader mellan de olika grupperna, förtroendevalda och anställda i
kommunförvaltningar. Politiker har större kompetens men är mindre engagerade än de anställda
gällande underhållsskuld. De anställda inom förvaltningen visar på motsatsen, de har mindre
kompetens men är mer engagerade. I detta fall stämmer vår hypotes då det råder brist på
engagemang från politikers sida samt brist på kompetens från de anställda inom förvaltningarna.
Däremot visar inte det totala medelvärdet detsamma. Detta kan förklaras av att kompetens är
svårt att belysa och att feltolkning av frågorna kan förekomma
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H8: Politikers vilja att bli omvalda är en orsak till underhållsskulden.
Är politikers vilja att bli omvalda en orsak till underhållsskuldens uppkomst? Genom hypotesens
ställda påståenden kan vi dra slutsatsen att det finns en politisk faktor med i spelet gällande
underhållsskuld. Om det är en direkt faktor till dess uppkomst är svår att säg, men vi har kunnat
utläsa att det påverkar underhållsskulden negativt då respondenterna anser att politiker ”gömmer
undan” problemet och inte tar tag i det på allvar. Majoriteten av respondenterna anser att det är
lättare för kommunpolitiker att vinna valet genom att satsa på nyinvesteringar än att satsa på
underhållskulden. Detta för att kommunpolitikers främsta incitament är att bli omvalda enligt
public-choice-teorin och det är större chans till det om man satsar på nya, fräscha anläggningar
än eftersatt underhåll som inte är lika attraktivt för medborgarna.
H9: Brist på uppmärksamhet kring underhållsskuld är en orsak till att underhållsskulden inte
redovisas i kommuners årsredovisningar.
Det råder brist på uppmärksamhet kring underhållsskuld. Majoriteten anser att underhållsskuld
inte uppmärksammas tillräckligt varken från politiker, stat, medborgare eller massmedia. En
intressant aspekt är att kommunpolitiker anser att de själva ägnar för lite uppmärksamhet åt
problemet, vilket är oroväckande.
Vår studie visar även att kommuner styrda av vänsterblocket i högre grad än kommuner styrda
av alliansen anser att kommunpolitiker ägnar för lite tid åt underhållsskulden.
I alla dessa hypoteser har troliga orsakssamband hittats, utom för hypotes 1, 5 och 7. Vi kan
därför inte anta att besiktningsrutiner av kommuners anläggningar, förmågan att mäta
underhållsskuld samt brist på kunskap och kompetens hos dem som arbetar i kommunerna och
hos de förtroendevalda är möjliga faktorer till att underhållsskulden inte redovisas i kommuners
årsredovisningar. Däremot finns det möjliga orsaksfaktorer i våra andra hypoteser.
Teorimodellernas utfall och slutsats
De teoretiska modellerna som hypoteserna grundas på och som är uppsatsens grundpelare kan
i detta avslutande kapitel sammanfattas som följande:
Modell 1 – Institutionell modell. Denna modell syftar på den institutionella aspekten på
underhållsskuld. Syftet med modellen har varit att undersöka om avsaknandet av formella
institutioner som lagar och procedurer gällande underhållsskuld, är en orsak till att
underhållsskuld inte kan behandlas och redovisas i kommuners årsredovisning. Inom ramen för
institutionell teori behandlar vi tre formella institutioner gällande underhållsskuld. Dessa är:
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rutiner kring värdering och besiktning av anläggningar, redovisningsprinciper samt
budgetprinciper. Då det finns tydliga kopplingar, främst gällande redovisnings- och
budgetprinciper, bekräftar vi därmed vår modell och teorin om att det finns ett orsakssamband
mellan avsaknandet av formella institutioner och underhållsskuld.
Modell 2 – Resursmodellen. Denna modell syftar på att undersöka om det finns tillräckligt med
resurser gällande underhållsskuld, och om så inte är fallet – om det är en orsak till att
underhållsskulden inte redovisas i kommuners årsredovisningar. Vi bekräftar denna modell till
viss mån då det finns ett samband mellan otillräckliga ekonomiska resurser men vi har inte
kunnat fastställa att immateriella medel i form av kunskap och kompetens är en orsak.
Modell 3 – Politisk modell. Politik är en faktor till att underhållsskulden inte uppmärksammas
tillräckligt och modellen grundas i public-choice-teorin som förklarar detta med att politiker
handlar utifrån sitt incitament att bli omvalda. Underhållsskulden göms därmed undan eftersom
politiker föredrar att satsa resurser på nyinvestering snarare än underhållsskuld. Då det finns
tydliga kopplingar mellan modellen och underhållsskulden kan vi bekräfta även denna teoretiska
modell.

Egna reflektioner
Alla våra tre modeller bekräftas, vilket tydligt visar på att underhållsskuld är ett fenomen som
pekar på brister på många plan. Det råder osäkerhet och otydlighet kring begreppet och
kommuner vet inte hur man ska agera kring problemet. Våra resultat talar för att det inte finns
tillräckligt med finansiella medel för att täcka upp underhållsbehovet, för liten plats i budgeten
och underhållsskulden glöms lätt bort och hamnar längst ner på prioriteringslistan.
Vi anser att den institutionella modellen och den politiska modellens resultat är viktigast att ta till
sig, på grund av att de gett oss de mest intressanta resultaten att kunna förmedla till
förtroendevalda och politiker.
Med tanke på analysens utfall vill vi framföra hur viktigt det är att det införs formella institutioner
för underhållsskulden, som påvisas i modell 1. Detta för att den ska kunna behandlas och
redovisas på ett korrekt och sanningsenligt sätt. För att underlätta och göra det obligatoriskt för
alla kommuner borde det införas en lag eller en rekommendation, som gör redovisning av
underhållsskuld tvingande. Det blir då svårare att komma undan underhållsskulden för att istället
kunna tilldela medel till andra projekt. Vi tror att man gärna struntar i att redovisa
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underhållsskulden eftersom att man inte måste göra det. Det är så vi ofta fungerar som
människor - det vi inte måste göra struntar vi i. Men om alla börjar uppmärksamma detta problem
mer, både medborgare, politiker, stat, anställda och media, kommer det bli svårare att komma
undan problemet.
Kommunrevisionen bör även bli bättre på att beakta väsentlighet och risk. Revisorerna har även
en viktig roll i frågan då de borde ställa krav på redovisningen genom att kontrollera att eftersatt
underhåll motsvaras av att anläggningarna avskrivs i snabbare takt. Det skulle då bli avsevärt
mycket svårare att uppfylla krav på budgetbalans genom att minska underhållskostnaderna.
Modell 3 och dess utfall är också viktig att uppmärksamma då det finns en politisk faktor med i
underhållsskuldens problematik. Det är inte politikernas fel att vi har en underhållsskuld men det
är deras ansvar då de är det ledande och beslutande organet i våra kommuner. Politikers uppgift
är att arbeta för landets medborgare och deras intressen, men är bortprioritering av
underhållsskulden verkligen för medborgarnas bästa? Att tvingas riva byggnader och
anläggningar på grund av allvarliga förslitningar i grundstommar och balkar, är det att ta ansvar?
Kommuners styrelser och ledning har ansvar för god hushållning som innefattar komponenter
som ordning och reda i verksamheten, att kostnader täcks av intäkter inklusive anslag osv. Men
de har dock fråntagits det fulla ansvaret får vård av anläggningarna när underhållsinsatser
finansieras via anslag från staten, trots att det borde vara kommunens styrelse och ledning
ansvar att se till att befintliga anläggningar inte förfaller. Ansvaret för underhåll borde med
automatik inkluderas i ansvaret för god hushållning.
Eftersatt underhåll ger försämrad funktion, negativ miljöpåverkan, värdeminskning och ökade
samhällskostnader. Eftersatt underhåll kan leda till att anläggningar måste rivas, byggas om från
grunden eller renoveras för pengar som inte finns budgeterade. Det har skapats ett
underhållsberg som kan blir svårt att bli av med, om man inte börjar ta itu med problemet.
Det är inte nästa generations uppgift att städa upp efter oss. Vi måste börja ta underhållsskulden
på allvar.
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Landskapsarkitekten och underhållsskulden –
Ett planeringsverktyg för att kartlägga och förebygga eftersatt skötsel
och underhåll
Joakim Wallin, landskapsarkitektprogrammet, SLU

Bakgrund
Detta examensarbete undersöker graden av underhållsskuld i skötsel och underhåll av offentliga
grönytor. Underhållsskuld innebär eftersatt underhåll som leder till en ekonomisk skuld.
Konsekvenserna av att inte ha ett tillräckligt underhåll leder både till ekonomisk och
upplevelsemässig värdeminskning och ökade reinvesteringsbehov. Ett fungerande underhåll ger
det motsatta, det vill säga värdeökning och minskade reinvesteringsbehov. Dessutom visas en
omsorg mot brukarna, anställda ute i fält och miljön. Problematiken finns i olika led och vissa
kommuner, fastighetsägare och kyrkogårdar har kontroll över underhållsskulden medan andra
har problem med att förebygga och minimera den. Frågan är om det någonsin går att få bort en
underhållsskuld helt? Ett fåtal kommuner har börjat kartlägga underhållsskulden men kunskapen
kring detta saknas liksom vetskapen om att en underhållsskuld existerar. En av de utmaningar
som kommuner står inför är att hantera underhållsskulden vid nedskärningar i budgeten.
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vad begreppet underhållsskuld innebär
och hur man kan förebygga att en underhållsskuld av gröna skötselytor uppstår. Med skötselyta
menas en yta utomhus där kontinuerlig skötsel krävs för att bibehålla önskad form och funktion.
För att kunna definiera vad en underhållsskuld är behövdes en definition av det motsatta, alltså
någon form av underhållsskuldfri anläggning, detta för att kunna jämföra vad som är normalt och
acceptabelt. Dessutom krävs det att man vet vem som bestämmer nivån för detta och hur statisk
nivån är.
För att skaffa en vidare förståelse kring värdering av gröna skötselytor krävdes en
inventeringsmall och tidfaktortal för att kunna analyserats och uppskatta tidsåtgång för att
åtgärda en eventuell underhållsskuld.
En fallstudie har genomförts i Motala där ett verkligt projekt analyserades. Projektet handlar om
en del av riksväg 50 som löper genom Motala och de många gröna skötselytor som är
angränsande. Motala kommun stod i begrepp att ta över driften av denna sträcka hösten 2013
och ville således kartlägga om det fanns något behov av åtgärder för att införliva ytorna i den
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kommunala förvaltningsverksamheten och hur de i så fall skulle gå tillväga med det innan
överlåtelsen genomfördes. Jag ville undersöka behovet och applicera begreppet underhållsskuld
på detta.
I ett större sammanhang är målgruppen för ”Projektet underhållsskuld” den kommunala utemiljöoch kyrkogårdsförvaltningen.
Målet med detta examensarbete är att bidra med ett förslag till ett konkret planeringsverktyg för
kommuner, landskapsarkitekter, ingenjörer och entreprenörer. Planeringsverktyget kan bredda
och öka kunskapen och förståelsen kring värdet av fungerande skötsel och underhåll av
offentliga utemiljöer.

Frågeställningar
Detta examensarbete besvarar nedanstående frågeställningar:
1. Hur kan man mäta underhållsskuld vid ett driftsövertagande av grönytor i urban vägmiljö?
2. Hur kan en landskapsarkitekt förhålla sig till en underhållsskuld?
3. Hur kan ett planeringsverktyg förebygga en underhållsskuld?

Avgränsning
I arbetet avhandlas underhållsskulden av gröna offentliga skötselytor såsom gräsmattor,
planteringar, träd och hårdgjorda ytor. Ytor med asfalt utelämnades i fallstudien för att begränsa
arbetet. Den inventering och analys som har genomförts i fallstudien i Motala har utgått från hur
ytorna såg ut vid inventeringstillfället och de skötseldokument som finns. Examensarbetet
avgränsades geografiskt till Mellansverige. En aspekt som inte togs upp var vinterhållningen och
detta för att begränsa arbetets omfattning.

Metod och tillvägagångssätt
För att besvara de presenterade frågeställningarna har information samlats ihop från litteratur,
intervjuer och en fallstudie. De begrepp som inte är tillräckligt etablerade behövde definieras
eftersom de kan tolkas olika. Exempel på dessa var ”underhållsskuld” och ”basstandard”.
Movium tillhandahåller faktablad som innehåller viss information inom området. Då ämnet är
relativt nytt utgör fallstudien och intervjuerna huvuddelen av informationsinsamlingen. Metoderna
valdes dels för att implementera ett verkligt projekt där en underhållsskuld ska värderas och dels
för att ta del av hur landskapsarkitekter kan arbeta för att förebygga en underhållsskuld.
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Ambitionen har varit att öka medvetenheten om problematiken och att väcka intresse för
forskning inom området.

Sammandrag
Underhållsskuld är ett relativt nytt begrepp och används i detta examensarbete. Det finns en
växande underhållsskuld inom fastighetsbranschen och i de gröna utemiljöerna. Motverkas inte
dessa skulder kan det leda till reinvesteringar och den ursprungliga idén med fastigheten eller
anläggningen förstörs. Landskapsarkitekter kan bidra med kunskap för att påverka omfattningen
av en framtida underhållsskuld från planeringsstadiet till skötsel och underhåll i den färdiga
anläggningen. En fallstudie har genomförts i Motala för att applicera ett verkligt exempel inför ett
driftövertagande av skötseln längs den nuvarande genomfarten av riksväg 50. Genom
inventering och analys kunde underhållsskulden uppmätas. För att bredda kunskapen kring
ämnet utfördes litteratursökning och intervjuer, vilket resulterade i ett planeringsverktyg.
Litteratursökningen och intervjuerna visar sig styrka antagandet att skötsel och underhåll är
viktiga aspekter som landskapsarkitekter och andra yrkesverksamma borde ta hänsyn till i alla
projekt. Informanterna anser att eftersatt skötsel och underhåll är kapitalförstöring och genom att
öka medvetenheten kring problemen kan en underhållsskuld förebyggas. På sida 49-59 i arbetet
i sin helhet, finns en utskriftsvänlig version av planeringsverktyget som är uppdelat i två delar följt
av en checklista på vanligt förekommande orsaker till underhållsskuld på olika ytor. Första delen
handlar om att kartlägga en underhållsskuld och andra delen handlar om hur en underhållsskuld
kan motverkas.

Slutsatserna i arbetet kan delas in i följande:
•
•
•
•
•
•

Skötselplanens betydelse
Underhåll i förhållande till nyinvestering
Upplevt värde och verkligheten
Okunskap om underhåll eller ekonomiska orsaker
Beställarens ansvar
Landskapsarkitekten och utbildningen

Arbetet i sin helhet kan läsas/hämtas här: http://stud.epsilon.slu.se/5497/
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Vård och underhåll av kulturhistoriskt lagskyddade kyrkogårdar En fallstudie av Lagunda kyrkogårdsförvaltning, Enköping
Elin Slettengren, landskapsarkitektprogrammet, SLU

Bakgrund
Kyrkogårdsmiljöer har sedan länge formats genom samtida förhållningssätt till bevarande och
utveckling. De berättar en historia om samhällets struktur, ideal och individer men är samtidigt ett
levande kulturarv (Dahlberg 2012, ss. 375-376). Detta är något som kräver beaktande i
förvaltning och bruk av dessa miljöer.
Enligt 4 kap. Kulturminneslagen ska begravningsplatser underhållas så att ”deras kulturhistoriska
värde inte minskas eller förvanskas” (SFS 1988:950). Bestämmelserna ämnar skydda de
kulturhistoriska värden som dessa miljöer besitter. En begravningsplats uppförd före utgången
av år 1939 får inte ändras utan tillstånd från länsstyrelsen, vilket även gäller för en
begravningsplats anlagd efter denna tidsgräns om denna “ligger invid en kyrkobyggnad som
uppförts dessförinnan eller är märklig genom sitt kulturhistoriska värde” (SFS 1988:950).
Målsättningen med detta examensarbete är att belysa problematiken kring skötsel och underhåll
på begravningsplatser uppförda före utgången av år 1939 och hur kulturhistoriska värden
påverkas i relation till funktionella mål och utförande av underhåll.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är främst att undersöka underhållsplanering och underhållsåtgärder
på landsbygdskyrkogårdar som omfattas av 4 kap. Kulturminneslagen (SFS 1988:950). Mina
frågeställningar berör underhållets påverkan på begravningsplatsernas kulturhistoriska värden
och vad som krävs för att upprätta en optimal underhållsplanering. Jag har valt att genomföra en
fallstudie på Lagunda kyrkogårdsförvaltning för att utreda förvaltningens förhållningssätt till
underhåll, om det förekommer ett eftersatt underhåll och vilka konsekvenserna blir på
kulturmiljön. Mina huvudfrågor är:
På vilka sätt påverkar underhållet lagskyddade kyrkogårdars kulturhistoriska värden?
Hur kan en åtgärdsplan upprättas för att optimera underhållsplaneringen på kulturhistoriskt
lagskyddade kyrkogårdar?
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Metod
Jag har undersökt problematiken genom en litteraturstudie, informella samtal samt en kvalitativ
fallstudie.

Sammandrag
Det förekommer en problematik kring eftersatt underhåll i landets utemiljöförvaltningar.
Tillståndet förvärras successivt och leder till konsekvenser för anläggningarna och
förvaltningarnas ekonomiska resurser. För att komma tillrätta med underhållssituationen måste
den uppmärksammas. Detta belyser Movium, SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling,
genom sitt projekt Underhållsskulden som detta examensarbete ansluter till.
Begravningsplatser är en del av vårt kulturarv och ska enligt 4 kap. Kulturminneslagen (SFS
1988:950) underhållas så att ”deras kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas”. Syftet
med detta arbete är att undersöka planering och utförande av underhåll på
landsbygdskyrkogårdar som omfattas av denna lag. Fokus ligger på underhållets påverkan på
kulturhistoriska värden och hur underhållsplaneringen kan optimeras. I en fallstudie utreder jag
en kyrkogårdsförvaltnings förutsättningar och förhållningssätt till underhåll. Jag inventerar
underhållet på två kyrkogårdar, utreder dess konsekvenser på kulturmiljön och ger förslag till
åtgärder som återupprättar situationen.
Bristande och eftersatt underhåll observeras för båda kyrkogårdarna, med negativ inverkan på
anläggningarnas funktion och kulturhistoriska värden som följd. Kyrkogårdsförvaltningens
förhållningssätt till underhåll, otillräckliga resurser och otydliga ramverk är några av de orsaker
som bidrar till problematiken. Dessutom finns motsättningar mellan förvaltningen och
kulturvårdande myndigheter.
Arbetet resulterar i en strategisk åtgärdsplan som ämnar optimera underhållet med utgångspunkt
från fallstudien, samtal med yrkesverksamma inom ämnet samt en litteraturstudie.
Åtgärdsplanen tar särskilt fasta på den undersökta förvaltningen men innefattar också allmänna
rekommendationer för underhåll och beaktande av kulturhistoriska värden. I planen förtydligas
behovet av en genomarbetad strategi, medveten planering och framförhållning. Mål och riktlinjer
samt inflytande och medverkan i skötsel- och underhållsplaneringen är viktiga komponenter.
Kompetensutveckling och en gemensam syn inom förvaltningen är ytterligare aspekter.
Åtgärdsplanen lyfter även fram åtgärder för ett successivt uppbyggt underhållsbehov, som
inventering och en genomförandeplan inklusive tids- och kostnadsberäkning av åtgärder samt
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prioritering med kulturhistoriska värden i beaktande. Genom arbetet framkommer att skötsel och
underhåll är eftersatt inom många kyrkogårdsförvaltningar. Fallstudien exemplifierar
problematiken och påvisar en negativ inverkan på kyrkogårdarnas funktionalitet och de
kulturhistoriska värden som ska bevaras enligt lag. Situationen är inte endast relaterad till
förvaltningens kompetensnivå utan till stegen mellan lagstiftning och praktiskt utförande. Det
finns ett avstånd mellan kyrkogårdsförvaltningens förhållningssätt till underhåll och riktlinjer från
kulturvårdande myndigheter. Förvaltningen använder inte stiftets upprättade vård- och
underhållsplaner, varför inflytande och delaktighet är viktigt. Därutöver krävs revidering av
planernas kulturhistoriska värdebedömningar då dessa är så otydliga att de inte kan nyttjas i det
praktiska arbetet. Det förefaller även finnas ett utvecklingsbehov avseende övergripande riktlinjer
för värdebedömningar. En ytterligare aspekt avser ett behov av förändring av
kyrkogårdsförvaltningarnas förhållningssätt till kyrkoantikvarisk ersättning och vilka åtgärder
ersättningen bör ges till. Det framkommer att kulturmiljölagstiftningen ofta ses som målet snarare
än att fungera som ett instrument för en ändamålsenlig förvaltning. Samverkan i samtliga led
bedöms vara betydande för att åstadkomma förbättring.
Vi är måna om vårt kulturarv men begränsas av de resurser vi kan tillåta för att upprätta en
ändamålsenlig förvaltning. Trots detta finns goda möjligheter att komma tillrätta med
underhållsproblematiken. Med mitt arbete vill jag medverka i diskussionen kring eftersatt
underhåll och förvaltning av våra kulturmiljöer samt belysa behovet av ytterligare handling.

Slutsatser kring frågeställningen

Följande rubriker redogör för de slutsatser som undersökningen kring huvudfrågorna har mynnat
ut i.

•
•

Eftersatt underhåll påverkar funktion och bevarande av kulturhistoriska värden
Kulturmiljölagstiftning — inte som ett instrument utan som ett mål i sig

o
o
o

brister i leden mellan lagstiftning och utförande

o
o

otydliga ramar kring bevarande av kulturhistoriska värden

delaktighet och samverkan är viktiga faktorer
medvetenhet, överblick och kontroll krävs för att åstadkomma en ändamålsenlig
förvaltning
kyrkoantikvarisk ersättning — i behov av förändring
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Avslutande ord
I dag är vi måna om att bevara det kulturarv vi en gång skapat. Trots detta finns begränsningar
för hur mycket resurser vi kan tillåta för att upprätta en ändamålsenlig förvaltning. Dessutom
finns det fortfarande mycket kunskap att utveckla, ta till sig och dela med sig av. Jag tror att det
är möjligt att komma tillrätta med underhållsproblematiken och samtidigt införliva en balans
mellan vision och förutsättningar.
Landskapsarkitekten kan här vara en tillgång som genom sin yrkeskompetens kan anlägga ett
helhetsperspektiv på förvaltning, bevarande och utveckling. Jag har under arbetets gång fått
alltmer kunskap om vårt kulturarvs betydelse och möjligheter och hoppas att detta arbete kan
bidra till ytterligare handling.

Arbetet i sin helhet kan läsas/hämtas på: http://stud.epsilon.slu.se/6159/
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Økonomisk bæredygtig landskabsarkitektur gennem et
designforslag til Rungsted Plads på Nørrebro
Rebecca Deutsch, landskapsarkitektprogrammet, Köpenhamns Universitet

Bakgrund
Der er en tendens til, at udførende landskabsarkitekter og forvaltere ikke taler samme sprog. De
private tegnestuer vil gerne fremstå nytænkende og glemmer ofte, at projektet skal driftes og
vedligeholdes efter afleveringen. Omvendt stiller forvalterne sig ofte for negativt mht. nye måder
at skabe byens parker og rum på. Denne konflikt er ikke ny - men stadig aktuel.
Landskabsarkitekturen er et fag i konstant udvikling. Nye teknikker kommer, går eller
videreudvikles. Nogle er endda så nye, at vi ikke kender til de fremtidige konsekvenser af vores
valg. På baggrund af dette er diskussionen, der bliver ført mellem de to sider af skrivebordet,
vanskeligt, komplekst og yderst interessant.
Hvordan kan man skabe et design, som lever op til strenge, funktionelle og æstetiske krav - og
samtidig sikre, at projektet er så stærkt, at det kan overleve de næste mange årtiers kommunale
driftsbudgetter. Det vil ikke altid kunne lade sig gøre - Men ved at optimere projekternes
økonomiske bæredygtighed bliver chancerne for, at projektet stadig står, når vores børnebørn
går en tur igennem byen, dog større.
Der er mange grunde til, hvorfor det somme tider går rigtig skævt mellem de to sider af faget;
finankrisen, for høje anlægsbudgetter vs. for lave driftsbudgetter, entrepriseformer, konkurrencer,
manglende fokus, naivitet osv.
Jeg har i mit forsøg på at skabe et bæredygtigt design fokuseret på at anlæg og drift ligestilles.

Afgrænsning
Økonomisk bæredygtighed er et begreb, som kan gribes an fra utallige vinkler. Jeg har valgt at
benytte mig af den totaløkonomiske tankegang, hvor man økonomisk forholder sig til hele
projektets livscyklus og ikke blot anlægsfasen. Dette gøres ved, at alle nutidige og fremtidige
udgifter tilbageskrives til samme tidspunkt. Når denne værdi er kendt har man et
sammenligningsgrundlag, som kan hjælpe en til at træffe de rigtige beslutninger i en designproces.
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Metoden afprøves i praksis på Rungsted Plads på Nørrebro i København.
Min originale idé var at afprøve mine antagelser og beregninger ved at analysere to eksisterende
projekter hhv. ét i Storkøbenhavn og ét i Stockholm. Efter et stykke tid revurderede jeg min
metode, da det blev for svært og uinteressant at afprøve noget så stort og forholdsvis tungt på
steder, hvor processen og beslutningsgrundlaget delvist er ukendt. Det bliver først, efter min
erfaring, når man skal forholde sig til et konkret sted og en konkret designsituation, at de
økonomisk bæredygtige antagelser og beregninger kommer til deres berettigelse.

Metoder
Grundlaget for dette speciale bygger på 10 udsagn, som jeg opstillede, før jeg for alvor gik i gang
med opgaven. Da relevante tekster og teorier omkring emnet ikke eksisterer, havde jeg brug for
at nedskrive en form for dogme omkring, hvad man konkret kan gøre for, at skabe økonomisk
bæredygtig landskabsarkitektur, som udmøntede sig i 10 udsagn.
Disse er blevet ændret undervejs og er blevet brugt aktivt både som diskussionsgrundlag i
samtaler og som ‘check-liste’ i designfasen. Udover denne har de totaløkonomiske beregninger,
som er udregnet med erfaringstal fra Københavns Kommune, en privat tegnestues nøgletal og
indhentede tilbud, ligeledes haft samme funktion i processen.
Udover dette har samtaler og interviews suppleret til forståelse og perspektiv til emnet,
problemstillingen og de mere tekniske driftsforhold.
Til kortgrundlag, visualiseringsmateriale og layout har jeg anvendt mig af programmerne GIS,
AutoCAD civil 3D og Adobe programmerne Photoshop, Illustrator og InDesign. Egne billeder er
blevet suppleret med billeder fundet på internettet. Udover dette har jeg bygget en fysisk terrænmodel til skitsering og som senere er blevet anvendt til visualiseringer.
Min arbejdsmetode og proces har været præget af mange skift imellem udregninger og
skitsering. En svævende overgang mellem disse har givet mig en god forståelse for i hvilken
retning mit design var på vej hen.

Målsætning
Jeg ønsker at opnå en forståelse og kunnen i anvendelse af totaløkonomiske beregninger og
vurderinger. Jeg ønsker at formå at implementere økonomien i mit design således, at den bliver
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endnu et redskab i den værktøjskasse, jeg har samlet sammen gennem min uddannelse. Jeg
ønsker at skabe et økonomisk bæredygtigt design, som mindsker projekters eventuelle
uforudsete udgifter.

Problemformulering
Hvordan kan man skabe et økonomisk bæredygtigt designforslag i landskabsarkitekturen? Kan
man medtænke driften allerede fra skitseringsfasen uden at det æstetiske og funktionelle niveau
sænkes?

Sammanfattning
Dette speciale tager afsæt i, at anlæg og drift kan stilles lige. Ved denne ligestilling skabes der et
økonomisk bæredygtigt projekt, som tager hensyn til hele projektets livscyklus. Tankerne
konkretiseres i denne opgave i et design til Rungsted Plads på Nørrebro i København.
Som metode opstilles 10 udsagn omkring, hvad der
konkret kan gøres for, at et projekt bliver økonomisk bæredygtigt. Disse har fungeret som et
slags katalog under opstartsfasen af designprojektet og bliver revurderet i opgavens afslutning.
For at danne et realistisk billede af, hvad valget af materialer koster i landskabsarkitekturen, har
jeg skabt et totaløkonomisk ’kompendium’. Denne er et sammenligningsgrundlag af materialer
som ikke er stedspecifikt, men som kan bruges i skabelsen af fremtidige projekter.

Projektet på Rungsted Plads inddrager teorierne og metoden omkring økonomisk
bæredygtighed, samtidigt med at det forholder sig til anlæggets historie, fremtid, funktionalitet og
æstetik.
Forslagets berettigelse bliver synliggjort i 3 notater omkring træerne, haverne og kanten. Her
kommenteres ‘indgrebenes’ arkitektoniske samt totaløkonomiske værdi.
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Refleksioner omkring anvendelsen af totaløkonomiske beregninger
Totaløkonomien var et begreb, som jeg ønskede at kende mere til. Det var min målsætning at
opnå de nødvendige kompetencer for at kunne omdanne teorier og beregninger til praksis. Det
har jeg opnået gennem dette speciale.
Det har været spændende at skabe et klart billede af, hvad elementer i landskabsarkitekturen
egentligt koster. Det viste sig, at det kan være meget bekosteligt at træffe de forkerte valg,
selvom det fra første øjekast kunne virke som en god investering.
Beregningerne er interessante, når de bliver konkretiseret i et fysisk projekt. Her bliver de bragt
til live i virkelige diskussioner og kan være stærke med- eller modspillere i beslutningsprocessen.
De gør det muligt at sammenligne elementer, som umiddelbart kan virke usammenlignelige.
Jeg troede, at beregningerne ville spille en større rolle i
valget mellem materialer og elementer i designprocessen end de i mit tilfælde faktisk gjorde. Det
er klart, at man bliver præget, når det sort på hvidt står skrevet, hvor mange penge man sætter
på spil ved fx at vælge en gummibelægning. Men i sidste ende handler det om at opfylde nogle
funktionelle og æstetiske krav. Og her er den billigste løsning ikke altid den bedste – men måske
er det heller ikke den dårligste.
Kreativiteten bliver sat på en prøve, når budgetterne bliver pressede. Her er det vigtigt, at
fokusere på det smukke i enkelheden. Det behøver ikke at være kedeligt, fordi det er billigt. Do
less obtain more.

Konklusion
Projektet formår at stille anlæg og drift lige. Overvejelserne omkring udformningen har taget
afsæt i de 10 økonomisk bæredygtige udsagn samt de totaløkonomiske beregninger. Men frem
for alt er projektet blevet til ved at forholde sig til Rungsted Plads’ historie.
Projektet har i alt sin enkelhed skåret unødige elementer fra. Ved at gøre dette er jeg kommet
ind til stedets kerne. Rungsted Plads er blevet et funktionalistisk eksperimentarium, hvor nye og
eksisterende elementer går hånd i hånd.
Projektet fremhæver eksisterende elementer ved at omforme det omkringliggende. Pladsens
historie bliver videreformidlet ved hjælp af landskabelige elementer. De nye rum opfordrer til
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anvendelse og nysgerrighed. Projektet kan give en samlet forståelse for, hvad Rungsted Plads
var engang og hvad den er i dag - og hvad den i fremtiden kan blive.
Totaløkonomien er et godt værktøj i beslutningsprocessen. Men den kan ikke anvendes uden, at
man forholder sig til stedets funktion og karakter.
Man behøver ikke at gå på kompromis med kvaliteten for at skabe smukke
landskabsarkitektoniske projekter. Men det er vigtigt at danne sig et overblik over aktuelle såvel
som fremtidige udgifter, så man kan skabe en bedre helheds-orienteret drift. Hvis man ikke gør
dette, kan de uforudsete udgifter resultere i, at projekter forfalder og forgår. Vi kan sikre
bæredygtigheden ved at sikre økonomien.

Perspektivering
Projektet sætter et tilbagevendende problem på dags-ordenen. Andre Landskabsarkitekter som
f.eks. Alexandre Chemetoff har tidligere arbejdet med økonomisk bæredygtighed, men det har
ikke lykkedes mig at finde noget tilsvarende de udsagn jeg fremstiller. At konkreti-serer, hvordan
teorierne kan omsættes til fysiske aktioner i Landskabsarkitekturen, kan virke simpelt. Jeg
mener, at det er en nødvendighed for berettigelsen af specialet og dets fremtidige virken. Her
gør projektet en forskel i det store hav har bæredygtige projekter.
Totaløkonomien, som ’normalt’ kun anvendes til bereg-ning af energirigtige løsninger indenfor
bygningsarkitekturen, blev i en artikel i Grønt Miljø 2/1995 ’oversat’ af Landskabsarkitekt PhD
Jens Balsby Nielsen. Det er snart 20 år siden, at Jens Balsby Nielsen belyste problemstil-lingen
og gav os et værktøj til at håndtere dette. Men når vi ser på nutidige projekter, kan det virke som
om at hans kloge ord, desværre ikke er blevet hørt højt nok. Dette speciale er mit bidrag til at
videreføre det som Jens Balsby Nielsen startede. For problemet bliver ikke løst medmindre hele
faggruppen ændre holdning.
I lavkonjunktursperioder bliver vi nødt til, at optimere vores projekter så budgetterne kan
overholdes. Men den økonomisk bæredygtige tankegang bør også være til stede i bedre tider. Vi
bør stræbe efter at ‘skaffe menneskene og miljøet det bedste, uden at skade fremtidige
generationers mulighed for at dække deres behov’, som Brundtland-rapporten så smukt skriver
det. Dette kan totaløkonomiske beregninger hjælpe med til.
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Underhållsplaner i kyrkogårdsförvaltning
Mia Engdahl, landskapsingenjörsprogrammet, SLU

Bakgrund
Den 1 januari år 2000 ändrades förhållanden mellan kyrkan och staten (Kyrkoordningen, 1999).
En inkomstrelaterad begravningsavgift måste betalas av alla folkbokförda i Sverige (de Fine
Licht, 2012). Begravningsavgiften avser att täcka kostnader kring skötsel av kyrkogårdens eller
begravningsplatsens allmänna ytor, vård- och underhåll samt nyanläggning (Malmö, 2012).
Med begravningsverksamheten avskild från kyrkan och finansierad av skattebetalarna sätts nya
krav och förväntningar på verksamheten. Det statliga uppdraget innebär att betalarna ska få
valuta för sina pengar. Dock finns idag ett utbrett eftersatt underhåll på våra kyrkogårdar.
Modernt uttryckt har en underhållsskuld skapats. Jönsson (2010) härleder skulden till det
eftersatta underhållet. Den innebär delvis vad det skulle kosta att restaurera miljön till en
accepterad nivå. En av anledningarna till att skulden skapats är att underhåll och reparation
skjutits upp till följd av en för liten budget. Jönsson (2010) nämner även att budgeten inte alltid
varit vållandet utan disponeringen av pengarna. Inom kyrkogårdsförvaltning finns en okunskap
av att särskilja drift och underhåll. Detta leder till brister i underhållsbudgeten. Driften definierar
Jönsson (2010) till den löpande skötseln som omfattar åtgärder som utförs en gång per år eller
oftare. Underhåll definieras som åtgärder av större karaktär än skötsel och som utförs vartannat
år eller mer sällan. Kristoffersson och Östberg (2011) visar i sitt projekt, Nyckeltal för
kyrkogårdsskötsel, en stor skillnad mellan drift- och underhållskostnaderna. Nyckeltalen baseras
på 25 förvaltningar och visar en driftskostnad på 88,1 — 88,5 % och en underhållskostnad på
11,0—12,0 % av totalkostnaden, vilket författarna nämner som för stor differensen mellan de två
delarna.
Ytterligare bakomliggande orsaker till skulden är kortsiktigt planerande, ointresse samt svag
dokumentation och uppföljning. Det bristande underhållet inom kyrkogårdar har skapat miljöer
med försämrade funktioner, ökade kostnader samt ett reinvesteringsbehov. Förvaltningarna står
inför framtida problem då kyrkogårdarna ska bevara kulturarv, vara säkra och estetiskt tilltalande.
För att undvika eftersatta miljöer med eftersläpande ekonomi är det viktigt med upprättade
underhållsplaner. Planerna bör tydligt beskriva mål och riktlinjer samt utgå ifrån realistiska behov
och standarder.
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Bakgrunden till inriktning av examensarbetet är författarens intresse för planering och
verksamhetsstyrning. Jag vill rikta uppmärksamhet kring vikten av planering och dokumentation i
en förvaltning. Detta för att kunna förbättra möjligheten att leda verksamheten i en positiv
framtida utveckling. I arbetet beskrivs hur projekt och processer bör behandlas för att skapa en
helhetsbild. Arbetet vill också ge läsaren en förståelse för vad som krävs när underhållet sedan
ska beskrivas och åtgärdas. Uppskattning av de olika underhållsmomentens kostnader samt en
rangordning som visar de mest kostnadskrävande momenten behandlas också. Värderingen av
momentens ekonomi har utförts av verksam kyrkogårdsföreståndare utifrån vederbörandes
erfarenheter och förvaltningens historik.

Sammanfattning
Arbetet grundar sig i ett nationellt problem kring eftersatt underhåll på våra kyrkogårdar. Modernt
uttryckt har en underhållsskuld skapats. Underhållsskulden innefattar enligt Jönsson (2010) den
kostnad som miljön kräver för restaurering till en accepterad nivå. Bakomliggande orsaker till
underhållsskulden anses vara okunskap, ointresse och felprioriteringar av de ekonomiska
resurserna. Med ett bristande underhåll har funktioner försämrats och ett reinvesteringsbehov
uppstått.
Uppsatsens syfte har varit att med utgångspunkt i Lomma kyrkogårdsförvaltning undersöka hur
underhållsplaneringen kan ske på ett strategiskt och långsiktigt sätt. Fokus har varit att behandla
hur underhållsmomenten kan beskrivas samt hur de kan rangordnas ur ekonomisk aspekt. Syftet
har även varit att genom diskussion se om Lommas erfarenheter kan vara relevanta för andra
kyrkogårdsförvaltningar.
Genomfört arbete visar att en underhållsplan bör vara övergripande med möjlighet till detaljering.
Detta för att förbättra dess användning i den dagliga verksamheten. I arbetet ges en
övergripande indelning av kyrkogården med förslag på underhållsinsatser, sammanställda i
enlighet med upprättade skötsel- och underhållsplaner. Aspekter som underhållet bör beskrivas
utifrån sammanställdes efter litteraturen och intervjuerna till nedan indelningar.
- Ytbenämning
- Funktionsbeskrivning/framtida plan
- Vitalitets-/skadebedömning
- Tidpunkt för utförda och kommande insatser
- Kostnader, material, anläggning, underhåll, skötsel
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- Skötselmoment – konkreta beskrivningar, när moment ska utföras
- Underhållsmoment – konkreta beskrivningar, när moment ska utföras
- Foton, ritningar
- Underskrift och hänvisning till ansvarig
Kostnader kring underhåll har under studien visat sig svårfunna. Arbetet visar därmed inte på
reella och användbara á-priser för kyrkogårdsförvaltningar. En ekonomisk rangordning av
kyrkogårdens indelningar och dess underhållsmoment har utförts av kyrkogårdsföreståndaren i
Lomma. Detta ligger till grund för resultatet kring underhållets ekonomiska aspekter och dess
rangordning. Rangordningen resulterade i följande,
1. Markbeläggningar 2. Anläggningar 3. Träd 4. Buskar och häckar 5. Markutrustning 6. Rabatter
7. Gravplatser 8. Gräs 9. Natur
Det kan konstateras att ytor med säkerhetskrav som markbeläggningar, anläggningar, träd och
markutrustning rangordnas högre på listan över mest kostnadskrävande. Detta ska jämföras
med rabatter, gräsytor och naturområden vars funktioner nämns som bevarande av estetiskt
tilltalande ytor.
Arbetet visar att ett behov finns kring dokumentation och planering av kyrkogårdar, något som
ofta prioriteras bort på grund av främst tidsbrist. Studien visar även att en underhållsplan skulle
förbättra verksamhetens översikt och långsiktighet. Planerna bör utgå från tydliga mål och
riktlinjer. Dessa bör vara grundade inom enskild förvaltnings behov och förutsättningar.

Diskussion
Genom att ha studerat litteratur kring projekt, processer, skötsel-, vård- och underhållsplaner och
sedan jämfört detta med intervjuerna, anser jag att resultatet motsvarar syftet kring hur
underhållsmomenten bör beskrivas. Det har även lagt grund för detta avsnitts relevans om
Lommas erfarenheter anses användbara för andra kyrkogårdar och kyrkogårdsförvaltningar.
Resultatet visar på betydelsen kring ett omfattande dokument med beskrivningar, planer och mål
för att möta krav och förbättra en förvaltnings utveckling. För att upprätta detta dokument, en
underhållsplan, krävs förståelse kring dess syfte. Något som Marttala och Karlsson (1999)
nämner som grundläggande för realistisk målsättning och beskrivning. Det har framkommit efter
genomfört arbete att förståelsen för att kunna betrakta insatser inom kyrkogårdsförvaltningen ur
ett långsiktigt perspektiv saknas. Då förtroendevalda utgår från sina pastorala, egna eller
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församlingens intressen tenderar kyrkogården att missgynnas. En plan nämns av
kyrkogårdsföreståndaren som ett konkret underlag för att kunna motivera verksamheten.
Dokumentationen öppnar även för nytänkande inom givna ramar då kyrkogården ska bevara
kulturarv, vara säkra och estetiskt tilltalande. Med en dokumenterad plan undviks även akuta
insatser. Det kan i sin tur gynna kyrkogårdens miljö då det ges en möjlighet att se över resurser,
material och metoder innan insatser blir nödvändiga. Tidsåtgången för skötsel- och underhåll kan
troligtvis även minskas med dokumenterade erfarenheter och en långsiktig planering.
Upprättandet av en underhållsplan anser jag vara av stor betydelse för alla
kyrkogårdsförvaltningar som saknar fasta dokument att arbeta utifrån.
Litteraturen och intervjuerna har lett fram till hur underhållsmomenten bör beskrivas. Det är av
stor vikt att kyrkogårdens delar beskrivs noggrant för att skapa ett konkret underlag att arbeta
utifrån gällande ekonomi, estetik och bevarande. Underhållsmomenten bör beskrivas med
konkreta åtgärder styrda efter en funktionsbeskrivning av ytan. Indelningen av kyrkogården som
finns presenterad i Skötselmanual för kyrkogårdar (Andersson et al.2004) har visat sig
applicerbar även inom Lommas kyrkogårdar i detta arbete. En viktig aspekt vid användning av
mallar och tänkta riktlinjer är dock att de används och anpassas efter den specifika
förvaltningens behov och förutsättningar. Om mallar och riktlinjer ses som definitiva fakta kan
användningen snarare förhindra utvecklingen än att verka som ett hjälpande underlag. En
kortfattad men omfattande beskrivning av kyrkogårdens indelningar kring nedanstående
aspekter, anses efter intervjuer och litteratur som en bra grund.
- Yta
- Funktionsbeskrivning/framtida plan
- Vitalitets-/skadebedömning
- Tidpunkt för utförda och kommande insatser
- Kostnader, material, anläggning, underhåll, skötsel
- Skötselmoment – konkreta beskrivningar, när moment ska utföras
- Underhållsmoment – konkreta beskrivningar, när moment ska utföras
- Foton, ritningar
- Underskrift och hänvisning till ansvarig
En ytbenämning likt det som presenterats i resultatet, gräsytor, träd, rabatter ska finnas för varje
del inom kyrkogården. Indelningen grundlägger sedan för resterande rubriker och beskrivningar.
Ytans funktion och/eller den tänkta utvecklingen bör beskrivas i kort och lättförståelig text. Foton
och ritningar kan användas i komplettering till texten för att tydliggöra ytterligare ytans funktion
och dess önskvärda framtida utveckling.
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En inventering grundar för vitalitets- och skadebedömningen som även den dokumenteras för
hjälp vid tillsyn och kontroll. Efter varje insats ska dess tidpunkt samt kostnader antecknas. Detta
gäller material, anläggnings-, skötsel- och underhållskostnader. Det främjar den framtida
budgeteringen kring de olika insatserna med en tydlig ekonomisk hänvisning. Underhålls- och
skötselmomenten beskrivs med konkreta och tydliga åtgärder. För att förbättra uppföljningen och
använda erfarenheterna till kommande insatser bör även en underskrift och hänvisning till
ansvarig efter utförda moment antecknas i dokumentet.
Genom en sammanställning av nämnda rubriker samlas och dokumenteras den kunskap som
finns inom förvaltningen. Underhållsplanen och dess dokumentation gör förvaltningen mindre
känslig inför framtida förändringar och beslut.
Den ekonomiska aspekten i arbetet kring hur underhållsmomenten kan rangordnas utifrån
ekonomisk vikt har varit svårbesvarad. Prisuppgifter kring nyanläggning och underhåll har visat
sig vara mer svårfunna än skötselkostnader av utemiljöer. Kalkylprogrammet Kp-fakta (2012)
och kursmaterial från SLU, Alnarp (2010/2011) med á-priser av underhåll, akut och skada fick
därmed användas för att behandla syftet. Framtagna á-priser är värderade utifrån momentens
rangordning som är framtagna av kyrkogårdsföreståndaren i Lomma. Resultatet avser att
presentera riktlinjer kring hur underhållsmomenten kan värderas ur ekonomisk aspekt.
Riktlinjernas syfte är att skapa en förståelse och utgör inget definitivt faktum. Detta eftersom jag
inte anser den ekonomiska värderingen heltäckande då underhållskostnader inte kunnat hittas
inom framför allt markutrustning, anläggningar och gravplatser. En rättvis rangordning grundad
på konkreta prisuppgifter har därmed inte kunnat utföras. En erfarenhetsbaserad rangordning
utgör istället resultatet och bistår med underlag för diskussion och utgångsmaterial i Lomma
kyrkogårdsförvaltning och andra förvaltningar.
Enligt kyrkogårdsföreståndaren rangordnas markbeläggningar högst på listan över mest
kostnadskrävande underhåll. Enligt kalkylprogrammet har prisuppgifter visat på högre kostnader
vid återställning och nyanläggning av smågatsten jämfört med kullersten, betongplattor och
asfalt. Presenterade kostnader kring markbeläggningar visar även på en omfattande
maskinanvändning vilket påverkar kostnaderna. Något som jag anser betydande för ekonomin är
att välfungerande och anpassade maskiner används med utbildad och van personal. Detta för att
effektivisera arbetet och maximera kapaciteten. Ytterligare aspekter på underhållsinsatsernas
kostnader är att de påverkas beroende på förvaltningens egen kompetens samt
materialkostnader. Att anlita konsult kräver ofta större ekonomiska avsättningar än om arbetet
utförs i egen regi. Avtal kring material påverkar även underhållet. Om inköp görs av lokala
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återförsäljare finns en möjlighet att hålla nere transportkostnaderna, vilket utgör en stor del av
totalkostnaden. Även återanvändning av material minskar kostnaden av inköpen.
För att kunna utföra en rättvis och noggrann rangordning över insatserna, krävs därmed en
förståelse och redovisning kring vilka kostnadsposter som anses mest betydande. Ett viktigt
resultat efter genomfört arbete har dock visat att markbeläggningarnas, anläggningarnas och
markutrustningens funktionsbeskrivningar främst behandlar säkerhet. Detta kan jämföras med
vegetationsytor som beskrivs ur aspekter kring bevarandet av estetiskt tilltalande miljöer.
Rabatter, buskar, häckar, gräsytor och naturområden bör därmed inte prioriteras på samma sätt
som ytor med säkerhetskrav. Säkerhet går före estetik då besökare och anställda måste
garanteras en säker plats att vistas och arbeta på. Arbetet har även kunnat visa att avsaknaden
av dokumentation gör det svårt att planera insatserna grundligt. Med liten kunskap kring markens
nyttjande och bebyggelse ökar risken för oväntade påstötningar som förhindrar eller förlänger
insatsen och påverkar planerade resurser.
Då det inte finns mycket kunskap inom underhållsplaner i kyrkogårdsförvaltningar hoppas jag att
jag genom mitt arbete kunnat bidra till en ökad förståelse kring frågan. Jag hoppas även att jag
ökat medvetenheten kring hur underhållsmomenten bör beskrivas för bästa användning. Den
ekonomiska värderingen grundad på erfarenheter och genom á-priser från Kp-fakta och
kursmaterial från SLU, Alnarp (2010/2011) hoppas jag fungerar som riktlinjer att antingen
opponera mot eller utgå ifrån.

Arbetet i sin helhet kan läsas/hämtas här: http://stud.epsilon.slu.se/4614/
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Underhållsbehov och underhållskostnader på
hårdgjorda ytor
Hanna Sandqvist, landskapsingenjörsprogrammet, SLU
Bakgrund Ett problem som verkar bli allt större bland Sveriges kommuner och
kyrkogårdsförvaltningar är underhållsskulden. Underhållsskulden är ett populärt begrepp på
skador och andra defekter som har uppstått på grund av bristande underhåll. Det kan handla om
att det inte finns tillräckligt med pengar att avsätta för underhåll, eller att stora delar av budgeten
prioriteras till den löpande skötseln. Underhållsskulden kan också uppstå då underhåll av olika
skötselprodukter inte ses som nödvändiga att avsätta pengar för. Detta resulterar i att
underhållen inte utförs i den mån det behövs. Summan av detta blir att underhåll av
skötselprodukterna skjuts fram så att kostnaderna för att åtgärda bristerna växer vilket senare
kan resultera i en så kallad skuld.
Detta är ett ämne som diskuterats länge och som är svårt att åtgärda och kontrollera. Skulderna
växer sig större för varje år och bristen på kunskap och resurser är stora i vissa kommuner och
förvaltningar. Idag finns det svårigheter med att planera framtida underhållskostnader och
bedöma det nuvarande underhållsbehovet. Det verkar även finnas svårigheter i att bedöma vad
som skall klassas som en drifts- respektive underhållskostnad. För att få kontroll över
underhållsskulden krävs det mer kunskap och förståelse av underhållets betydelse för en
kvalitativ och hållbar skötsel av utemiljöer samt kunskap om hur kostnadsförslag för olika
skötselområden skulle kunna räknas fram när det gäller underhåll. I Lunds kommun gjordes
2007— 2008 en undersökning för att utreda hur stor underhållsskulden var på kommunens
skötselområden. Där framgick det att den totala underhållsskulden låg på över 40 miljoner kronor
vilket är en väldigt hög summa (Jacobsson et al. 2009).
Hos kommuner och kyrkogårdsförvaltningar finns det stora arealer som utgörs av hårdgjorda ytor
med markbeläggning bestående av asfalt, olika slags marksten och grus. Dessa ytor är viktiga
och kräver en bra skötsel och ett bra underhåll, inte minst för framkomlighetens skull och därför
behövs det riktlinjer när det gäller underhållskostnader för dessa ytor.
Underhållsskulden väckte ett intresse hos mig och jag bestämde mig för att göra en generell
fördjupning om hårdgjorda ytor, vilka underhållsbehov de har och vad som kan tänkas påverka
kostnaderna.
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Min förhoppning med det här arbetet är att kunna väcka en inspiration som kan frambringa idéer
om hur underhållskostnaderna av hårdgjorda ytor skall behandlas. Genom att undersöka
underhållsbehov och underhållskostnader av hårdgjorda ytor kan riktlinjer för hur framtida
planering för underhållskostnader skapas. Detta gäller inte bara för hårdgjorda markmaterial utan
även för andra skötselprodukter. Min förhoppning är också att arbetet skall vara användbart
redan i projekteringsstadiet för en ny anläggning. Fördjupade kunskaper om underhåll kan vara
till stor hjälp vid projektering av nya anläggningar. Utifrån kunskaperna om underhållsbehov och
kostnader kan ett markmaterial väljas som passar den planerade förvaltningsplanen för
anläggningen när man är medveten om eventuella underhåll och vad de kan tänkas kosta.
Syfte. Syftet med det här arbetet är att identifiera underhållsbehov på hårdgjorda ytor, nämligen
asfalt, grus, betongmarksten och natursten samt att undersöka vilka faktorer som ger upphov till
ett underhållsbehov av dessa ytor. Vidare är syftet att beräkna kostnader för underhåll av
hårdgjorda ytor, med utgångspunkt i deras behov när det gäller renoveringsinsatser.
Frågeställningar som behandlas:
 Vad kräver de olika hårdgjorda ytorna för slags underhåll?
 Vilka aspekter kan påverka underhållskostnaderna?
 Vad kostar de olika underhållen att genoföra?

Avgränsningar Arbetets huvudfokus ligger på hårdgjorda ytor och dess underhållsbehov. Inga
andra skötselprodukter behandlas. Driftskostnader och skötselbehov behandlas inte heller
ingående.

Sammanfattning
Idag brottas en del av Sveriges kommuner och kyrkogårdsförvaltningar med något som populärt
kallas för underhållsskulden. Skulden uppkommer på grund av bristande underhåll av olika
skötselprodukter samt bristande ekonomisk planering.
Hårdgjorda ytor är något det finns mycket av runt om i landets kommuner och förvaltningar vilket
det här arbetet handlar om. Syftet är att ta reda på vilka underhållsbehov asfalt, grus samt
betongmarksten och natursten kräver samt hur kostnaderna ser ut för underhållet av dessa ytor.
Genom en litteraturstudie och en intervju undersöks de olika materialen och problematiken runt
dessa. Vidare räknas underhållskostnader ut med hjälp av ett datorprogram som heter KP-fakta.

62

Arbetet visar att väder, temperatur och mänsklig påverkan i form av trafikbelastningar med mera
är de faktorer som står bakom många skador och defekter på de jämförda ytorna. Ofta sker
underhåll i form av lagning och påfyllnad av nya lager men även större renoveringsinsatser kan
krävas.
Arbetet visar även att den slityta som var minst kostnadskrävande att underhålla av asfalt, grus
och marksten är grus. Asfalt är förhållandevis billigt när mindre renoveringar krävs såsom
lappning av asfaltytor samt läggning av ett helt nytt slitlager. Grusytor är den yta som i
undersökningen visar sig vara billigast i alla kategorier av underhåll i jämförelse med de andra
ytorna. Själva grusmaterialet i sig kostar också minst i jämförelse med betongmarksten,
natursten och asfaltmassa. Däremot visar det sig att det underhåll som är dyrast är natursten.
Natursten ärr mest kostnadskrävande både där större renoveringar krävs samt för mindre
renoveringar i form av utbyte av sten. Mindre dimensioneringar som består av mindre material är
det underhåll som är minst kostnadskrävande över lag.
Det är inte bara anläggningskostnaderna som avgör om en beläggning blir dyr eller billig när man
ser till en hårdgjord yta. Viktiga parametrar att ta hänsyn till vid hårdgjorda ytor är hur lång deras
livslängd är samt kostnaderna för materialet. Andra viktiga parametrar att också ta hänsyn till och
som påverkar totalkostnaderna är ytans skötsel och underhållsbehov under beläggningens
livslängd.
Ett datorprogram för byggbranschen används i arbetet vilket har en påverkan på kostnaderna
som ska tas i beaktning. Beräkningarna och resultatet av dessa skall därför ses som riktlinjer
som kan vara brukbara när jämförelser mellan olika hårdgjorda ytor görs.
För vidare forskning föreslås en mer omfattande undersökning av underhållskostnader på fler
skötselprodukter än hårdgjorda ytor, exempelvis olika typer av vegetationsytor.
Litteraturstudie och intervju. För att kunna besvara mina frågor om vilka faktorer som påverkar
underhållskostnaderna och vad för slags underhåll en yta kan tänkas kräva gjordes en
litteraturstudie. I brist på vetenskapliga rapporter om själva ämnet underhåll fick svar sökas där
man jobbar med dessa frågor, exempelvis Trafikverket, olika kommuners skrifter och så vidare.
Den här informationen gav den mest rättvisa bilden av vilka problem som finns med hårdgjorda
ytor samt hur underhållet sköts. Litteraturen i arbetet behandlar också ytorna som material med
svar på frågor som vad olika yttyper består av för material, hur begreppet underhåll behandlas
och så vidare. Detta kanske anses som självklara fakta i vissa ögon men jag har ändå ansett att
det är viktigt att ta upp för en bra grundförståelse i vidare läsning.
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Intervjun som utfördes i Göteborg behandlade nyttiga frågor och gav en djupare förståelse för
hur arbetet med underhåll behandlas. Med hjälp av en litteraturstudie som grund innan intervjun
gjordes kunde fler kunskaper snappas upp och höja kvaliteten på intervjun. Det gjordes bara en
intervju med en förvaltning. Kanske skulle kvaliteten höjas ytterligare ett steg om ytterligare en
intervju genomfördes med en kommun. Kommuner jobbar med samma hårdgjorda material som
exempelvis en kyrkogårdsförvaltning gör men ytorna i kommuner används av en större
brukarkrets och variationen på ytornas användningsområden är fler. Med ytterligare en intervju
hade erfarenheter kunnat jämföras för ett bredare perspektiv på underhåll och dess kostnader.

Källkritik. I brist på vetenskapliga artiklar och liknande har jag använt mycket information från
Trafikverket, kommuner och olika produktföretag. Detta är företag och organisationer som jobbar
med dessa typer av frågor vilket gör att källorna känns förhållandevis säkra. Information från
producenter och olika kommuner kan förstås variera dem emellan vilket förstås ska tas i
beaktning.
Beräkninga. KP-fakta är ett program som uppfattas realistiskt i sina priser och upplägg på
arbeten och många jobb går bra att räkna på. Det som alltid är svårt med att räkna på
anläggning och renoveringsjobb över lag är att priserna hela tiden går upp och ner, speciellt på
olika material. Beroende på var stenmaterialet köps eller vem som anlitas för att göra jobbet
kommer kostnaderna att skilja sig. Detta är något som måste accepteras när man räknar och
planerar kostnader. Därför är beräkningarna inte fasta med konstanta siffror som gäller alla
arbeten inom området.
I programmet kan ett helt arbete som en markstensbeläggning med de olika underarbetena inte
väljas utan jobbet får skapas med recept på olika delmoment som till exempel bärlager,
förstärkningslager och slitlager. I programversionen som användes fanns det inga recept på olika
slags underhåll vilket skulle varit mer användbart och intressant att räkna på.
Asfalt är den beläggning som är det i särklass vanligaste slitlagret på Sveriges vägar. Den har
en gammal historia och variationerna på olika blandningar är mycket stor. Det finns också en rad
olika skador som beror på olika faktorer där väder och trafikpåverkan är två tunga faktorer som
verkar stå för de flesta skadorna på beläggningarna.
Underhåll kan göras på flera olika sätt på en asfaltsyta. Nytt slitlager visade sig i det här arbetets
beräkningar vara det minst kostnadskrävande underhållet, tätt följt av renovering av gång- och
cykelvägar. Dessa underhåll kräver inte material i lika omfattande dimensioner som en
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beläggning som ska tåla tyngre fordon vilket antagligen är huvudorsaken till att priserna ligger
lägre för mindre dimensionerade vägar. För beläggningar där syftet är att kunna bära trafik i form
av motorfordon kräver beläggningen, förutom en tjockare dimensionering av underliggande lager
också en tjockare beläggning av själva slitlagret asfalt. Detta hjälper också till att höja
kostnaderna.
Grus är ett naturligt förvittrat stenmaterial som kan klassas som grus om den dominanta
fraktionen består av sten i storleken 2-60 mm. Grus som slitlager kan ha ett kulturhistoriskt värde
och används fortfarande flitigt på kyrkogårdar. En grusbeläggning tycks bestå av samma slags
material men i olika fraktioner beroende på var i beläggningen materialet skall användas. Enligt
uträkningarna är grus den beläggning av de jämförda i det här arbetet det material som är
billigast att underhålla. Det är billigast även för större dimensionerade beläggningar där en större
renoveringsinsats krävs. Ett nytt slitlager grus med utläggning verkar till och med ligga en
prisklass lägre än vad det kostar att riva en asfaltsbeläggning. Ur underhållssynpunkt verkar en
grusbeläggning vara det optimala. Hur ofta underhållen behöver utföras och exempelvis hur
många kraftiga regn som krävs innan beläggningen svajar i konstruktionen behandlas inte i det
här arbetet vilket annars kan vara en intressant parameter som antagligen påverkar de totala
underhållskostnaderna kraftigt. Jag kan däremot tänka mig att grus är ett billigt och bra alternativ
till beläggningar som inte slits så hårt men där uppkommer då också ett dilemma med
framkomligheten. Det är svårare att ta sig fram på ojämn grusig mark för dem som färdas i
rullstol eller kör rollator men går det att lägga ett bra komprimerat slitlager som inte är för löst ser
jag egentligen inga problem med att ha grus som beläggning.
Betongmarksten och natursten. Betongsten är ett beläggningsmaterial som blivit allt vanligare.
Materialet i förhållande till natursten är billigt och troligtvis en av anledningarna till att det fått ett
uppsving på senare tid. Natursten är dock mer robust och eftersom det finns ett helt eget recept
för läggning av begagnad smågatsten kan det tänkas att dessa stenar som ofta återanvänds.
Den dyraste av dessa underhållsposter är dock all form av underhåll på smågatsten. Orsaken till
detta är troligtvis att det tar längre tid att lägga naturstenen eftersom varje sten är unik och inte
har en stöpt form som en betongsten kan ha. Priserna behandlar läggning av begagnad
smågatsten vilket säkerligen är något som inte är lika dyrt som ny sten. Och är materialet så
robust som jag fått en uppfattning om under arbetets gång så kan jag tänka mig att större
renoveringar sällan sker. Är beläggningen lagd ordentligt från början och kan hållas någorlunda
fri från skador och problem kan jag tänka mig att detta är i särklass det mest hållbara materialet
för markbeläggningar. I KP-fakta kunde jag inte hitta något recept som bestod av beläggning av
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begagnad betongmarksten vilket säkerligen inte är särskilt vanligt. Eftersom betongsten tillverkas
kan troligtvis nya och näst intill identiska stenar framställas till ett billigare pris än att frakta och
leta upp begagnad sten. Eftersom natursten också är ett mer robust material än betong är nog
inte problem med sprickor på grund av belastningar något som är vanligt. Betongmarksten är
dock fortfarande dyrare att underhålla än asfalt vilket sannolikt beror på att läggning av alla sorts
sten är ett handarbete som kräver både mer kunnig personal men som även är mer
tidskrävande.
Ekonomi. Det är viktigt att ta hänsyn till flera olika parametrar när man planerar för hårdgjorda
ytor. Priset för nyanläggning är självklart viktig och verkar, utifrån mitt sett att se det, vara det
som är det mest avgörande vid val av markbeläggning på platser där man inte behöver ta
hänsyn till kulturhistoria eller liknande krav som påverkar materialvalet. Väljs då en yta med en
låg anläggningskostnad men en kort livslängd kan detta visa sig bli dyrare i längden än om
mycket pengar läggs ner på en beläggning från början som kanske är mer passande för platsen
och som håller längre.
För att skapa en hållbar ekonomisk planering när det gäller både drift och underhåll tror jag att
det är viktigt att ha en bra plan där medvetenhet om hur olika ytor skall skötas finns, eventuella
problem som kan uppstå och hur kostnaderna kan se ut när underhåll krävs. Ingen beläggning är
evig och kräver då och då underhåll även om det är mer eller mindre frekvent beroende på plats
och material. Utmaningen ligger i att prisbestämma underhåll vilket är svårt då materialpriserna
ständigt går upp och ner samt att arbetskostnader för olika entreprenader skiljer sig sinsemellan.
Underlaget som beläggningen skall anläggas på har också olika förutsättningar. Förarbeten och
noggrannhet vid renoveringen måste tas hänsyn till och individualiseras. Men genom att upprätta
en individuell plan på ett skötselområde där man tar hänsyn till markförhållanden, årstider och
material och ställer det gentemot vilka brukares krav som ska uppnås, vilka förhållanden som är
tillåtna och vilket uttryck beläggningen skall upprätthålla under lång tid tror jag att en vettig
kunskap kan inbringas tillsammans med en strukturerad, hållbar plan. Variationen på hur
materialen kan användas med färger och former verkar nästan vara oändlig vilket öppnar upp för
många möjligheter när det gäller markbeläggning.
Priserna i det här arbetet är inga fasta eller bestämda priser. Det är bara riktlinjer för vad olika
material kan kosta och vilka material som är billigare i förhållanden till andra material.
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Slutsats
 Underhållsbehoven kan påverkas av flera olika faktorer, både av sådana människan inte kan
påverka såsom väder och temperatur, man även människan är en stor faktor som påverkar
underhållsbehoven i form av användning och planering av ytorna.
 Grusbeläggningar är enligt uträkningar i det här arbetet det i särklass billigaste materialet att
underhålla.
 Naturstensbeläggning i form av gatsten är enligt uträkningar i det här arbetet det dyraste
materialet att underhålla.
 Priserna är inte konstanta utan påverkas av materialkostnader, arbetskostnader och så
vidare som hela tiden går upp och ner i pris.
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Seminarium om vård och hantering av underhållsskulden, hållit i
Uppsala den 14 februari 2013.
Inbjudan:

VÅRD OCH HANTERING AV
UNDERHÅLLSSKULDEN
14 februari 2013 seminarium I Uppsala
Planerat underhåll är eftersatt i många sektorer i samhället, så också inom kommunala förvaltningar och
kyrkogårdsförvaltningar. Det kan vi läsa om i dagspressen, nu senast om simhallar från 1960-1970-talen
där underhållet är så eftersatt att de nu måste rivas och nya byggas. Förutom att eftersatt underhåll är
kapitalförstöring, skapar det ett ”underhållsberg” eller underhållsskuld, som brukargenerationen lämnar
över till kommande generationer att ta hand om och betala.
Det eftersatta underhållet gäller också för anläggningar i utemiljö och ger nu t ex försämrad funktion,
negativ miljöpåverkan, värdeminskning och ökade samhällskostnader och reinvesteringsbehov, medan
ett fungerande underhåll är ett sätt att visa omsorg om kommande generationer, om miljön, anställda och
anläggningarnas användare.
Inom Movium bedriver vi ett projekt i syfte att belysa problemet med underhållsskulden och vad man kan
göra för att eliminera denna och undvika att den uppstår. Nu inbjuder vi till ett seminarium med
företrädare med erfarenheter och kunskaper om problemet. Det kommer också att finnas tid för
erfarenhetsutbyte.
Målgrupp: tjänstemän och förtroendevalda som kommer i kontakt med underhåll, t ex i budgetarbete,
underhållsplanering, nyanläggning etc.
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Underhållsskuld, underhållsberg, uppskjutet underhåll — olika benämningar på samma
företeelse — var i fokus på seminariet. Seminariesalen var fylld till bristningsgränsen när Movium
– SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling genomförde seminariet om underhållsskulden.
Trycket hade varit hårt, många ville vara med. Det skapades en reservlista och frågor om lediga
platser kom ända tills seminariet startade.
Syftet med dagen var att sätta fokus på vad underhållsskulden är och vilka följder den orsakar,
kan den bemästras och kan den rent av undvikas? Men varför ska den vårdas som
seminarierubriken angav? Jo, den är osund, den behöver vård så att den blir frisk och hanterbar.
Att det finns en underhållsskuld har flera orsaker, bland annat ligger den kraftiga
budgetminskningen i början av 1990-talet till grund. Samhällsekonomin gick ner, med påföljande
budgetminskningar under en rad av år. Främst var det underhåll som fick känna på
nerskärningarna. Att reparera denna skada visade sig svårt, när dessutom underhållet
accelererade. Nya anläggningar tillkom och även dessa behövde underhållas. Nu är vi uppe i
stora summor! Det handlar om simhallar byggda på 1960- och 1970-talen som inte underhållits,
nu är underhållskostnaderna uppe i samma belopp som nyanläggning. Var är då miljöomsorgen?
Är det god hushållning med skattemedel? Ska dessa gigantiska skulder lämnas vidare till nästa
generation, att städa upp efter oss? Eller är det kanske så att underhåll inte är tillräckligt
intressant?
Kunniga och erfarna föreläsare fick auditoriet att lyssna och ställa frågor. Efter inledningen
fortsatte Maria Rydell, landskapsarkitekt vid Forsen Projektet. Hon uppehöll sig kring vikten
av grön kompetens i projekt- och byggledning, så att kunden verkligen får vad man betalar för.
Detta är viktigt då miljön är en av kuggarna, förutom hus och infrastruktur, för att skapa en
anläggning där människor kan trivas. Brist på grön kompetens i projekten ger i längden
kapitalförstöring, brukarna blir missnöjda och den vision planerarna haft krossas. Grön
kompetens ser till att visionen blir verklighet, brukarna blir nöjda och ekonomin sund.
Maria Rydell fortsatte med en exposé över bristande underhåll i kommunal verksamhet. Det
handlar bland annat om kommunala gator, asfalt som har ca 30 års livslängd är nu uttjänt och
utgör många gånger ett trafiksäkerhetsproblem. Men dåliga markbeläggningar kan också orsaka
snubbelolyckor som samhällsekonomiskt är dyrare att ta hand om än vad det kostar att åtgärda
beläggningen. Träd som inte vattnas blir en säkerhetsrisk när grenar faller ner liksom
lekutrustningar som inte underhålls, ja, listan kan göras lång.
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Men vad är det som gör en anläggning attraktiv? Enligt Maria Rydell gäller det att anläggningen
är designad så att människor trivs med att vara där, att den sköts och hålls i ordning. Den får inte
ge ett övergivet intryck och den ska vara hållbar och gärna lättskött.

Brist på Grön kompetens i projekten ger
kaptialförstöring, missnöjda brukare och visioner
som går i stöpet

MARIA RYDELL – PROJEKTLEDARE / LANDSKAPSARKITEKT LAR/MSA

Tid, ekonomi och kvalitet är förutsättningar som bestäms av beställaren. Sedan får
projektledningen planera och projektera utifrån ramarna, bygga hållbart och med fokus på rätt
anläggning på rätt plats. Här kommer kompetens till nytta. Kunskap om materialval och lösningar
är viktiga beståndsdelar. Till detta kommer kontroller och uppföljningar under byggtiden. Maria
Rydell påpekade att okunskap kan bli dyrt. Det gäller att veta vad som håller i längden för att en
anläggning ska bestå. Det handlar om att placera rätt anläggning på rätt plats. Som exempel
nämnde hon valet mellan sten eller betong till markanläggningar. Betongen har en beräknad
hållbarhet i 20 år och är relativt billig i inköp, sten däremot varar minst 100 år men är dyr i inköp
men kan bli mer och mer värdefull och säljas på andrahands marknaden.
Maria Rydell pekade också på vikten att förvaltarledet kommer in i projektet. Det är de som ska
hantera anläggningen sedan den etableras. De har en viktig uppgift att granska så att projektet
fungerar i verkligheten, de ska ha kontroll över budgeten och de olika åtgärderna som berör
anläggningens drift, ha kontakt med entreprenör och konsult. Viktigt är att försöka ha samsyn i
alla led, då sparas både pengar och andra resurser. Men det kan gå fel, nyanläggning är en
politisk strategisk fråga, nerskärningar i budget ger nerskärningar i underhåll, vilket blir till
kapitalförstöring. Ett annat problem är att beställaren kanske inte har en egen budget och att
livscykelanalys och förvaltarperspektiv för en anläggning inte finns med. Detta är faktorer som
behöver synliggöras. Det finns ingen vana vid att beställa underhållsplan och livscykelanalys av
en anläggning, men det vore bra om beställaren ser till att sådana görs. Beräknas en anläggning
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ha högt slitage innebär det kort livscykel. Här bör man ställa frågan vad ska man satsa på, t ex
minimera risken för ogräs. Det är viktigt att satsa rätt, att prioritera rätt och tänka på
underhållskostnader.
Vikten av grön kompetens var något som Maria Rydell återkom till. Detta påverkar innehållet i
förfrågningsunderlag, att kontrollerna blir bra och att kommunikationen stämmer. Grön
kompetens innebär att garantiskötseln inte uteblir och att det blir projekterat för driften. När det
gäller projekteringen ska man tänka på att resultatet aldrig blir bättre än vad man frågar efter.
Det gäller också att se upp, så att entreprenören verkligen utför efter handlingarna. Mycket kan
gå fel, allt från fel jord till felplanteringar. Entreprenören kan också göra ändringar i förhållande till
beställningen men förstår kanske inte vilka konsekvenser ändringen innebär. Uteblir
garantiskötseln, kan anläggningen ge ett ovårdat intryck och fel förutsättningar för att
anläggningen verkligen ska kunna etableras, ogräs tar över, växter skadas eller dör på grund av
utebliven bevattning.
När vi kommer till driften, så handlar den enligt Maria Rydell om att en anläggning ska vara så
lättsköt som möjligt. Tänk på att det ska vara praktiskt att kunna röja snö, klippa gräs och rensa
ogräs. Detta minimerar också driftskostnaden.
Gör upp checklistor för projekteringen och byggledningen.
Sammanfattningsvis framhöll Maria Rydell:
•
•
•
•

Enkelhet
Kunskap – utan kunskap kostar det
Kvalitet – delvis en politisk fråga
Hela kedjan – håll i frågorna: från idé till färdig anläggning

Hur Malmö kommuns gatukontor arbetar med underhållsberget berättade Arne Mattsson,
landskapsingenjör, vid drift- och underhållsavdelningen i Malmö. De har gjort en plan för
åtgärder av beläggningar och broar. I det arbetet har först klargjorts vad som är drift, vad som är
underhåll och investering. Inom avdelningen betyder drift daglig skötsel utan bestående värde för
att anläggningen ska vara säker och tillgänglig för brukare, t ex renhållning och tillsyn. Underhåll
är planerade åtgärder som syftar till att bevara och säkra anläggningens tänkta och ursprungliga
funktion under hela livslängden, t ex att ett planerat slitlagerbyte eller en planerad omisolering.
Investering är en åtgärd som syftar till att höja standarden på en konstruktion så att den klarar
nya krav och förutsättningar samt åtgärder som krävs för att reparera en konstruktion som av
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olika anledningar förfallet och där planerade underhållsåtgärder inte räcker till. Investeringen
ökar en konstruktions prestanda. Hur underhållsskulden ska lösas har de arbetat med inom
kontoret. Frågorna är vad kostar i investeringar i uttjänt infrastruktur, inventering av den aktuella
skadebilden, vilka erfarenheter finns att tillgå.

Arne Mattsson uppehöll sig vid hur underhållsskulden uppstått och pekade på en rad orsaker, till
exempel ökade trafiklaster, ökad trafikmängd och index kontra budgetuppräkningar. Vad vet vi
då om underhållsskulden? Ja, en inventering som gjordes i ett konsultuppdrag tog fram underlag
för broar och gator. Teoretiska underlag utgjordes av kostnadskalkyler och erfarenheter. En
uppdelning av beläggningsåtgärder gjordes där skadeinventering, fräsning av gammal topp, nytt
slitlager, avstängning för linjemarkering och sten och markarbeten som krävs för nytt slitlager
ingår i driftsbudgeten. Till investeringsbudgeten fördes urgrävning av hela eller delar av
konstruktionen, ny bärande konstruktion och nytt slitlager, förstärkningsåtgärder på
högtrafikerade gator, korsningar och busshållplatser t ex bindlager. Avstängning, linjemarkering
samt sten och markarbeten.
Inom gatukontoret har en teoretisk modell byggts upp för kostnaderna för slitlager. Där visade sig
underhållsskulden vara 29,1 miljoner kronor och den årliga driften 33, 4 miljoner kronor. Detta
omfattar huvudgator, uppsamlingsgator, lokalgator, gångbanor, gång- och cykelbanor,
parkeringsplatser, busshållplatser, brunnar och trafikanordningar. För broar gjordes
motsvarande. I driftsbudgeten ingår skadeinventering, rengöring av lager, målning,
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klottersanering, lagning av mindre skador som inte direkt påverkar bärigheten samt omisolering. I
investeringsbudget för broar ingår reparationer av större skador upp till ursprunglig standard,
ersättning av uttjänt konstruktion det vill säga i realiteten ny bro, bärighetshöjande åtgärder,
större åtgärder på grund av att låg teknisk status tillåtits under längre tid. Ekonomiskt är det
totala beloppet för broisolering 17,6 miljoner kr årligen och underhållsskulden för broar 255
miljoner kr och för beläggningar 420 miljoner kronor.
I verkligheten visade det sig efter en inventering av Malmös gator att 31 mil har en oacceptabel
beläggningsstandard och är i behov av renoveringsåtgärder senast 2008! Då åtgärdades 11,1 %
av det bedömda behovet. Enligt en konsultinventering har underhållsskulden för beläggningar
bedömts till 420 miljoner kr. Ett årligt underhållsbehov, där skulden varken ökar eller minskar
kräver 34 miljoner i driftsbudget. För broar är motsvarande siffra 255 miljoner kr och årligt
underhållsbehov som varken ökar eller minskar kräver 17 milj. Kr. Detta har nu lagts in i en
reviderad budget på 10 år, vilket kräver ca 50 miljoner kronor årligen. Ändringar har också gjorts
i livscykel för slitlager på huvudgator från 15 till mer realistiska 8 år. Detta innebär att behovet i
driftsbudget ligger på 48,5 miljoner kr per år. Årligen i sammanlagt 10 år framåt, ges 50 miljoner
kronor i investeringsmedel för att avarbeta underhållsskulden. Detta är nu inne på tredje året i
följd.
”Hur får vi politiker att satsa?” är en fråga som Agneta Persson, landskapsarkitekt och chef för
offentliga rummet i Kristianstad kommun, ställer. Agneta Persson har tidigare varit verksam vid
Lunds kommun där hon bland annat har arbetat med underhållsfrågor och värdet av välskötta
offentliga rum. Hon menar att en stads attraktivitet hänger intimt ihop med de offentliga rummen:
stadens torg, gågator, platser, stråk och parker. De offentliga rummen är demokratins viktigaste
arena. Här har vi alla samma möjligheter och samma skyldigheter. De var de viktigaste
demokratiska rummen redan under antiken – och vi ser än idag hur människor samlas just på
torgen, som Tahrirtorget, för att kräva sina demokratiska rättigheter. Vad ger det för signaler om
vi låter de gemensamma platserna i våra städer och tätorter förfalla?
PLATSEN betyder mer än någonsin i dagens kreativa ekonomi. Det är platsen som avgör var
välutbildade och kunniga människor vill bo. En estetisk och vacker omgivning är en av de
viktigaste ingredienserna för att locka de inflyttare vi behöver för att åstadkomma regional tillväxt.
Platsen där man bor har en avgörande betydelse för hur nöjda vi är med våra liv. Quality of
place, kvalitén på platsen där vi bor, är en av de viktigaste faktorerna för vårt val. Närheten till
välskötta parker och möjlighet till rekreation värderas högt. Detta är viktig kunskap för landets
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kommuner. Men arbetssätt och metoder för att tydliggöra kopplingen till underhållsskuld och
konsekvenser har bäring även på våra kyrkogårdsförvaltningar.

Exemplet Lund
Lund har en av de lägsta andelarna allemansrättslig mark per person sett i ett nationellt
perspektiv. Staden har många boende på en liten yta och är omgiven av högklassig
jordbruksmark. Detta innebär en kompakt stad där all mark är byggbar. Här finns inga naturliga
hinder i form av hav, sjö eller berg som försvårar exploatering. De gröna miljöerna är alla mer
eller mindre anlagda. Naturmark och skogar saknas i tätorten. Naturreservat och nationalpark
finns däremot inom kommunens gränser, nåbara via bil eller buss från tätorten. I tätorten består
den gröna infrastrukturen av i huvudsak uppvuxna anlagda parker och stråk. Den 100-åriga
stadsparken är stadens mest älskade offentliga rum.
Många av Lunds parker har tillkommit under modern tid med några få undantag. Dessa parker
från främst 1960-1970-talen är starkt präglade av samma ideal och växtval. Deras tidigare
kvaliteter kan idag vara svåra att upptäcka. Parkerna anlades i en tid då parkfrågor hade hög
status och parkskötseln värderades högt. Försämrad kommunal ekonomi under 1990-talet har i
Lund liksom många andra kommuner resulterat i kraftiga besparingar och minskad skötsel, något
som lett till att parkernas innehåll utarmats.
Många miljöer ser därför vildvuxna ut idag. Det saknas resurser för att lägga ner den skötsel och
omsorg som skulle göra så stor skillnad för upplevelsen, för användandet och för dessa miljöers
status. Med enkla medel, som genomtänkt gallring, friställande av solitärer, nya aktiviteter,
ljussättning och fin möblering skulle dessa miljöer utvecklas till kvalitativa rekreativa parker.
Samtidigt fyller de en funktion för klimatet, den biologiska mångfalden, dagvattenfördröjningen
med mera. Men istället ”hittas” dessa miljöer av exploatörer och/eller planerare som menar att de
lämpar sig bäst för förtätning.
Vinsten med att bygga i en redan uppvuxen parkmiljö är stor. Här finns redan en etablerad
grönska, få ledningar eller andra tekniska svårigheter. Vi har all anledning att diskutera dessa
idag slumrande parkmiljöers värden. I en konsekvensbedömning för hela stadsdelen och för
staden kan vi belysa dessa parkmiljöers värden och potential. Det är inte enbart de mer
vildvuxna miljöerna som är attraktiva för bebyggelse. Naturligtvis finns intressenter som ännu
hellre bebygger etablerade stadsdelsparker och naggar stadsparker och finparker i kanterna för
att erbjuda de boende exklusiva lägen i eller intill park.
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För att uppmärksamma och skapa debatt kring det som sker med kommunens offentliga rum tog
Lunds kommun initiativ till ett partnerskapsprojekt med SLU och Moviums tankesmedja för
hållbar stadsutveckling, där forskning som ger belägg för att en hållbar, framtida stadsbyggnad
måste vara en grönblå stadsbyggnad ställts samman. Resultatet av projektet Hela staden –
argument för en grönblå stadsbyggnad — består av två volymer. En bok med
kunskapssammanställning av forskare vid SLU i Alnarp och tillämpning med exempel från Lund
av Lunds kommun, samt en broschyr där forskningsrönen koncentrerats i följande korta
sammanfattande argument.
•
•
•
•
•

Ekonomi
Hälsa
Livskvalitet
Attraktivitet
Klimat

När det gäller argumenten ekonomi, hälsa, livskvalitet & attraktivitet är nyckelordet i
kunskapssammanställningen VÄLSKÖTT. Kunskapssammanställningen lyfter fram värdet av
goda boendemiljöer genom närhet till gröna stråk och parker påverkar hur vi mår i en positiv
riktning. Den visar även hur träd och grönska som påverkar vårt klimat och hur attraktiva
välskötta parker och natur ökar fastighetsvärdena. Tillgången och närheten till rekreation
utomhus är av högsta värde och avgörande för invånarnas välbefinnande och stadens
attraktionskraft för bosättning och företagsetablering.
Ibland undrar jag som samhällsbyggare varför det ska vara så svårt att ta hänsyn till dessa
aspekter i planeringen?

Hur nå politiken?
Ett sätt att lyfta frågan om eftersatt underhåll att ta fram ett pedagogiskt underlag som ger våra
beslutsfattare ett så tydligt svar som möjligt på frågorna:
Vad vill vi åstadkomma? Fokus på konsekvenserna.
Varför har det blivit så illa? Bakgrund/historik, analys.
Hur kan vi åtgärda? Olika scenarier.
1. Lund – exempel på modell, en rapport som belyser underhållsskulden.
2. Nämnderna – temasammanträden: föredra samt ut på plats, workshop, diskutera
åtgärder/konsekvenser.
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3. Återkomma! Nya politiker, nya tider, nya argument.

Livet efter anläggning, börjar före anläggningen, konstaterar Lennart Angselius, legendarisk
stadsträdgårdsmästare och kyrkogårdschef i Jönköping. Han framhöll att detta är frågor som vi
pratat om länge, på olika sätt. Bland annat använder vi samma ord men ger dem olika
betydelser. En nomenklatur behövs.
Inom kommuner börjar egentligen livet efter anläggningen redan i detaljplanen eller rent av före
detaljplanen, i översiktsplanen. I samband med att en detaljplan blir fastlagd, börjar människor
bygga hus i området. De blir överraskade över att det t ex är skog inpå tomten, på detaljplanen
står naturmark! Hur naturmark ser ut och ska skötas har vi många olika uppfattningar om. Ska
där vara högt gräs med ogräs som hotar att sprida sig in på husägarens gräsmatta? Några vill att
träd tas bort då de skymmer utsikten medan ytterligare andra påpekar att i träden bor rödlistade
insekter. Åsikterna går isär.
På kyrkogårdssidan får man tänka ut var och hur mycket begravningsmark som behövs i
framtiden. Dessa anläggningar ska driftas och underhållas, långt innan de tas i bruk. Vi måste ha
en noggrann strategi för hur vi ska investera. Inom begravningsverksamheten har vi
begravningsavgiften och kulturminneslagen att stödja oss på, här får man inte låta bli att sköta
anläggningarna. Blir förfallet för stort, blir det reprimander från Länsstyrelsen, dessutom är det
känsligt om vi inte vårdar marken där våra förfäder vilar. Där utöver är kyrkogårdar kulturarv.
Aktivera gamla gravplatser annars växer underhållsskulden. Hägnader måste skötas, dessa är
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många och att hålla dem i ordning är dyrt. Det ger en enorm underhållsskuld, menar Lennart
Angselius.
Om en anläggnings hela livscykel uppehöll sig Lennart Angselius och ställde den viktiga frågan
”Hur mycket kommer det att kosta i framtiden, efter investeringen?” Efter anläggandet vidtar drift
och underhåll. Anläggningen kommer in i prioriteringslistan bland övriga anläggningar och där
parker har hög prioritet, vilket oftast innebär att standarden sänks någon annanstans. I
Jönköping har man klarat nedskärningar, mycket tack vare arbetsmarknadsåtgärder, ibland har
det funnits tillgång till 200 personer extra som gjort insatser i naturnära skogar. I många stora
anläggningar finns skötselintensiva ytor, som knappast används. Detta är kapital som lagts på fel
plats. Alltså måste man våga fråga sig om vi har för mycket parkmark. Det är mycket viktigt att
göra klart vad det är för slags yta, hur den kommer att användas utifrån vilken placering den ska
ha. Man måste ifrågasätta en anläggnings nivå, design och användning utifrån placeringen.
Designen ska vara enkel och ha driften i åtanke utifrån den budget som är realistisk.
Även Lennart Angselius framhöll vikten av kunskaper. De behövs på många områden. Allt från
vad olika växter, trädgårdskultur och även vad fåglar och andra smådjur kräver och vad som ska
göras då människor känner sig otrygga och t ex vill att buskage och träd tas bort, kunskap om
tillgänglighet, krav och hur anpassningar sker, kunskaper om renhållning etc. Det handlar också
om att se och förstå hur olika företeelser fungerar, t ex val av design och placering av
papperskorgar. De måste fungera i verkligheten, vara placerade på rätt plats, och helst vara
perfekta i design för funktionen. Här kan finnas diskrepans som det gäller att överbrygga.
Vad är då drift och vad är underhåll? Här är gränserna flytande. Att kontera underhåll på
driftskontot gör i förlängningen att viss drift uteblir. När börjar underhållsfasen och med vilka
intervaller? Detta varierar från anläggning till anläggning. Att göra en livslängsberäkning för en
anläggning är ett måste, oftast avgör avskrivningstiden, men kunde vi få fram nyckeltal för
underhåll vore det utmärkt att arbeta med.

Drift eller underhåll? Foto: Lennart Angselius
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Han visade också på hur en vision går i stöpet, då inte skötseln görs på rätt sätt. Nyplanterade
träd i en allé sköts inte på rätt sätt, eller sköts inte alls. Resultatet blir en stor underhållsskuld. Å
andra sidan, om det inte finns pengar till drift och underhåll, ska man inte heller försöka klara
detta i alla fall. Då visar man att det ändå går bra, även med mindre medel. Bättre är då att lägga
ner en anläggning. Gör nerslag i verkligheten. Det handlar om att vara ute och se
anläggningarna i verkligheten, då slipper man oplanerat underhåll och man kan ifrågasätta om
anläggningen verkligen ska vara kvar. Satsa på hållbara anläggningar, hållbara planteringar,
som har låg underhållskostnad. Upprätta en beräkningsmodell som visar hur mycket
anläggningen kostar i drift. Felanläggningar är dyrt. I ett exempel visade Lennart Angselius på
anläggningen av en gång ut över en våtmark. Gången gjordes för smal vilket resulterade i en
omedelbar underhållsskuld. Gången blev helt enkelt omöjlig för rullstolsburna. Natur är kanske
det bästa att arbeta med, där behövs inte anläggas till en början. Människor trampar upp stigar
och då kan det vara dags att anlägga, vilket då följs av drift och underhåll.
Vi måste ha en strategi, formulera ett mål! Ta hjälp av våra medborgare och använd media. Vi är
till för våra medborgare och inte tvärtom. Klagomål ska diarieföras, även de som kommer via
mejl – låt en journalist läsa i diariet och skriva en artikel. Då förstår politikerna vad folk vill ha. Ta
även ut revisorerna att titta på anläggningarna. Visa det bästa och det sämsta.
Det är ett dåligt varumärke för en stad om dåliga anläggningar får finnas kvar.
Duka upp en meny för hur man ska ta hand om dessa frågor. Det kommer att ta tid! Skapa
nätverk, prata med dem som gjort något. Träffa andra, dem har man något att lära av.
Peter Springfeldt, kyrkogårdschef i Västervik, har länge arbetat med att finna rätt sätt för att
följa upp och styra verksamheten. Görs detta med fast hand, blir underhållsskuld eller
underhållsberg okända begrepp. Grundförutsättningarna är att ha bra underlag, budgetstruktur
och bland annat en bra planeringsmall. Han har fyra resultatenheter; fastigheter,
begravningsverksamhet, service och gemensam administration. När det gäller kostnadsställen
skiljer han på drift och underhåll som kan vara akut eller budgeterat. Peter ger rådet att inte ha
fler konton än man behöver, men det gäller att kontera rätt så att man får fram riktigt siffror som
man sedan kan budgetera efter. En fördelningsnyckel är bra att ha. I den skriver man ner hur
man tänkt, så att man kan fördela rätt över tiden.
Planeringsmallen är hjärtat i administrationen. Mallen fungerar som kontinuerlig uppföljning mot
resultatet. Här kan man göra budgetsimuleringar, så att man faktiskt kan se ett realistiskt resultat
redan i november och därmed utnyttja budgeten till hundra procent. Planeringsmallen bildar
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också underlag för verksamhetsplaneringen, uppföljningar, verksamhetsberättelse och
långtidsbudget. I den finns också sammanfattande vård-, träd- och underhållsplaner.
Grundförutsättningen för att få veta hur mycket personal som behövs är arbetsvolymmätningar.
Detta är beslutsunderlag som de förtroendevalda efterfrågar. Arbetsvolymmätningen ger också
svar på hur stor personalstyrka som krävs för att klara det elementära uppdraget. Till det bör
läggas tid till underhåll.
Man kan alltid fråga sig om man bara ska drifta? Det finns mjuka värden att ta hänsyn till. Vad
finns det för utmaningar för den egna personalen? Kompetens och yrkesstolthet? Hur behåller
man duktig personal? Attraktionskraft vid rekrytering av yrkeskunniga och unga? Hur roligt blir
det utan framåtriktande projekt? Hur ska driftsvackor jämnas ut under säsongen?
Detta leder till frågor som man bör ställa sig även beträffande underhåll, t ex utbildningsbehov
och kompetens hos den egna personalen, hur maskinparken ser ut och om man kan göra detta i
partnerskap.
Digitala kartor utgör bra förutsättningar för att göra en mätning och de är även bra till annat.
Andra stöttande dokument är bevarande- och utvecklingsplaner, affärsplan för helheten som
beskriver de stora ”penseldragen”, historisk beskrivning och nuläge, målsättning, åtgärder för att
uppfylla målsättning, förslagsritningar som är lättöverskådliga, t ex vilka kvarter som ska fasas ut,
vilka kulturmiljöer ska bevaras, vilka nya gravskick behöver etableras och hur får vi kyrkogården
att sluta växa.
Vård-, träd- och underhållsplaner är viktiga instrument. De svarar på frågorna hur saker ska
göras, hur ofta och när de ska göras, vad det kostar och innehåller. Till detta kommer också
arbetsritningar. När det gäller investeringsplaner strävar dessa efter en jämn investeringstakt,
men olika revisorer ger olika bedömningar.
Peter Springfeldt gör också en sammanställning av investeringar och planerat underhåll. Detta är
något som är ska kommunicera med de förtroendevalda och där görs prioriteringar.
Sammanställningen kommuniceras också med den egna personalen. Prioriteringarna ligger till
grund för begravningsavgiftens storlek.
Men hur mycket ska då underhållskostnaderna brytas ner? Peter Springfeldt menar att de stora
konkreta projekten ska fångas upp från de stödjande dokumenten. Kostnader som är ständigt
återkommande ska vara med, när det gäller t ex utbyte av häckmaterial, underhåll av gravstaket
så får man schablonisera, men att ta med varenda buske är att gå för långt.
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Sammanfattningsvis så är grundförutsättningarna för att behålla greppet för underhållet en bra
budgetstruktur, att man konterar rätt, har en planeringsmall och gör arbetsvolymmätningar. Helt
enkelt att skapa de verktyg man behöver. Till detta kommer de stödjande dokumenten, som ska
vara funktionella, spelar ingen roll vad de kallas. I vilken grad kostnaderna bryts ner handlar om
hur praktiskt man hanterar budgeten mot verkligheten. Men du måste se till att du kan läsa en
resultatrapport, då har du kontroll på din verksamhet. Det är du som ska kunna detta och det ska
ekonomerna leverera. Alla måste förstå sin roll.

Foto: Peter Springfeldt

Fuskbygge leder snabbt till underhållsskuld, framhöll Claes-Anders Malmberg, Acama Konsult
AB, som berättade om sitt besök under hösten 2012 i den nyanlagda Pegasus-parken i Venedig,
Italien. Anläggningen är på nästan 9 ha, och invigdes våren 2012. Den ligger på randen av
centrum. Här finns sportpark, lekpark, pick-nick park, örtagård, fruktträdgård, ja, här har man
staplat funktionerna på varandra. Anläggningskostnaden är mellan 4-5 miljoner Euro och är ett
EU-finansierat projekt. Således står EU för hälften, Italienska staten eller delstaten en fjärdedel
och staden den sista fjärdedelen. Parken såg bra ut på avstånd, men ju närmare man kom desto
fler frågor ställdes. Hur hade bevattningen sköts? Underlagen? Etableringen av buskar och träd
etc.
Inga besökare, inte en människa.
Här var väldigt fina skyltar på hur det skulle se ut i idealtillståndet, bra markutrustning, fina
bänkar, fina papperskorgar. Cortenstålen visade sig vara laserade träbitar. Kantsten var de
förutan. Dammen vacker på skyltar, inget flöde, var är pumpen som syresätter – fanns inte.
Arkitektförslaget var nog så bra. På lekplatsen, konstgräs – i det växer det ogräs! Mycket plantor
– kvantiteter i mängder. Men inga besökare. Här finns möjligheter, vuxengym. Parken skulle
behöva någon som bryr sig om den, sköter, vårdar och underhåller den enligt parkförvaltningen –
som inte vill visa den.
Det får inte kosta så mycket. Vad tycker politikerna om att finansiera parker.
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Workshop i Lund den 25 mars
Inom projektet anordnades en workshop på temat underhållsskulden. Till workshopen gjordes en
riktad inbjudan, främst till intressenterna, men också till personer som intresserat sig för och
diskuterat underhållsskulden. Syftet och mål framgår av inbjudan, nedan.

Inbjudan:

I många sektorer i samhället är underhåll eftersatt, så också inom kommunala förvaltningar och
kyrkogårdsförvaltningar. I dagspressen kan man läsa om olika problem med t ex försenade och
urspårade tåg och mycket skylls på bristande underhåll som i sin tur förklarades av att den s k
underhållsskulden vuxit till att bli nästan ohanterlig. Flera kommuner har gigantiska sådana
underhållsskulder. Nyligen belystes statusen hos kommunernas simhallar, vilka många gånger
är i bedrövligt skick vilket skyllas på bristande underhåll och därmed en obehagligt stor
underhållsskuld.
Det ”underhållsberg” som brukargenerationen har skapat lämnas över till kommande
generationer att betala. Det gäller också underhållet av anläggningar i utemiljö som nu ger t ex
försämrad funktion, negativ miljöpåverkan, värdeminskning och ökade samhällskostnader.
Vid Movium i Alnarp drivs ett projekt om underhållsskulden, där såväl kommuner som
kyrkogårdsförvaltningar är intressenter. Inom ramen för detta projekt inbjuder vi till ett endags
arrangemang där vi diskuterar frågan på ett strukturerat sätt. Fokus ligger på:
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•

Hur synliggör man och förändrar synen på underhållsskulden och höjer statusen för
underhåll, och

•

Hur argumenterar vi för att få medel till underhåll såväl för befintliga anläggningar som för
nyskapade. Till vem riktar man de olika argumenten?

Syfte och mål:
Dagen syftar till att i olika faser bearbeta fokuset, från probleminventering till konkreta
handlingsplaner, genom att utbyta erfarenheter och diskutera fram till bärbara argument och
lösningar.
Målet är att komma fram till en handlingsplan som innehåller recept på incitament för hur vi
kommer vidare för att lösa underhållsskulden och hur vi ska förhindra att den uppkommer, det vill
säga vi ska inte lämna över underhållsskulder till nästa generation.

Målgrupp: anställda i ansvarig position, som i sin tjänst kommer i kontakt med
underhållsskulden samt politiker och förtroendevalda

Här följer dokumentation och handlingsplan från workshopen.
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Underhållsskulden
– problem och möjligheter

Lund den 25 mars 2014

Tallarnas rötter har efterhand påverkat körvägen. Nu har det gått så långt att hela körvägen har
fått läggas om och tallarna har fått ersättas med andra träd. Foto: Ann-Britt Sörensen
Dokumentation: Helene Båtshake, Agneta Persson och Ann-Britt Sörensen
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Sammanfattning
Detta arrangemang hade som tema Underhållsskulden – problem och möjligheter och
genomfördes på Elite Hotell Ideon, Lund. De 19 deltagarna identifierade och analyserade
problemen som de ställs inför i sitt arbete. Befintliga och önskade möjligheter kartlades och
prioriterades. Efter detta gjordes en vision om hur det skulle kunna vara i en framtid. Dessa
visioner resulterade i konkreta förslag till åtgärder — en handlingsplan.
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Handlingsplan
Vårt arrangemang ledde till flera önskemål om vad som behöver göras för att kunna hantera
underhållsskulden. Det var allt ifrån frågor som man känner att man endast obetydligt kan
påverka, men som ändå angår, till sådana frågor man kan göra något åt. Sen är det frågor som
man inte kan göra något åt.
Handlingsplanen är indelad i övergripande frågor och frågor för förvaltningarna själva att arbeta
med.

Övergripande frågor
•

Vad: Redovisningsprinciper med mera som gör det möjligt att fondera medel till
framtida underhåll, vilket reducerar risken att underhållsskulder uppstår. Enligt lag får
underhåll inte försummas i kulturmiljöer. Mer kunskap om gällande regelverket är
angeläget, är regelverket tillräckligt eller behöver det justeras? Kunskap om detta är en
förutsättning för att få framgång. I detta arbete ingår naturligt nomenklatur,
värderingsmodell och inte minst nyckeltal som viktiga delar. Projektets tre delar. Bra data,
omvandling av data och kommunicering.
Vem: Frågan är gemensam för kommuner och kyrkogårdsförvaltningar.
Branschorganisationer och SKL, med deltagande av duktiga, helst auktoriserade revisorer
från såväl kommuner som kyrkogårdsförvaltningar samt eventuellt en jurist. Alltså en
grupp med bra sammansättning som får till uppgift att utreda möjligheterna med
redovisningsprinciper och nackdelarna med att inte kunna fondera medel till framtida
underhåll, vi kan kalla detta arbete ”mini SOU”. Det är själva förankringsprocessen som är
den viktiga. Denna utredning ska föras vidare uppåt för att slutligen befordras till
regeringskansliet för beslut. Kan vara ett Movium Partnerskapsprojekt.
När: Snarast.

Frågor för förvaltningar, branschorganisationer, med flera att arbeta med.
•

Vad: Inbjuda till ett första möte med SKL och branschorganisationer för diskussion om
ovanstående fråga. Målet är att:
o Förankra betydelsen av detta arbete.
o Bestämma omfattningen av arbetet.
o Uppdragsbeskriva
o Sätta ihop en arbetsgrupp som diskuterar vidare.
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Vem: Movium.
När: Börja identifiera personer och konkretisera frågeställningen snarast, en förutsättning
för inbjudan.
•

Vad:. Nomenklatur. Vi måste tala samma språk och förstå varandra, missuppfattningar
kunde då undvikas.
Vem: Branschorganisationerna tar initiativet.
När: Snarast.

•

Vad: Värderingsmodell som fungerar som stöd för prioritering av underhållsåtgärder.
Med en sådan kan underhållet preciseras och kostnaderna beräknas mera exakt.
Vem: Till exempel Movium, lämpligt som att söka Movium Partnerskapsmedel för detta.
Eventuellt söka hos Socialfonderna, men deras prioritering är i dagsläget oviss.
När: Snarast.

•

Vad: Nyckeltal och kvalitetsbeskrivningar, finns för kyrkogårdsverksamhet, se
www.Nyckeltal.nu som kan provas även om man inte är medlem. Kvalitetsbeskrivningar
finns i Kyrkogårdshandboken med kvalitetsbeskrivningar 2012. Ett arbete med nyckeltal
för kommuner skulle även kunna genomföras för kommuner. Beträffande
kvalitetsbeskrivningar kan Kyrkogårdshandboken till stora delas användas även av
kommuner. Även STAF har en tidfaktorlista som kan användas och nyckeltal för
bostadsgårdars skötsel finns (SABO, STAF med flera). I detta ligger också utveckling av
en app för timredovisning, vilket skulle kunna ligga till grund för nyckeltal (eget
utvecklingsprojekt).
Vem: Johan Östberg och Anders Kristoffersson uppvaktas av Ann-Britt Sörensen. Frågan
kan också vidarebefordras till FSS, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare. Skulle
kunna vara ett Movium Partnerskapsprojekt.
När: Under våren 2014.

Ledarna kommer att överlämna handlingsplanen till branschorganisationerna, SLU och andra
samt framhålla att detta är frågor som det råder samsyn kring och att man önskar att
organisationerna tar hand om frågorna.
Uppföljning av handlingsplanen är viktig och kan anordnas på flera olika sätt, till exempel genom
seminarium, återträff inom ett år, intern rapportering via e-post. SLU och Movium återkommer
om detta.

86

Upplägget av workshopen
Dagen genomförs enligt demokratiska principer, alla ska komma till tals och få säga sitt utan att
kritiseras. Syftet är att få människor med olika bakgrund, infallsvinklar och perspektiv att se
gemensamma problem och möjlighet för att sedan formulera konkreta planer utifrån en
gemensam grund. Då lyfts idéer och visioner fram genom att deltagarna ges möjlighet att
använda såväl förnuft som erfarenheter, kunskaper och känslor. I denna metod kommer
processer som är baserade på idéer och visioner kring angelägna och gemensamma frågor
igång. Alla deltagares medverkan är viktig och det är deltagarna som är experterna, ledarna
redskap. Dagen ska leda till handling.
Vi arbetade oss igenom följande faser:
1. Förberedelser
2. Identifiering och kartläggning av problemet
3. Visioner, om allt är möjligt
4. Konkretisering och skapande av handlingsplan
5. Uppföljning

Vill du veta mer om projektet Underhållsskulden, se internet adress: http://www.movium.slu.se

Förberedelsefasen
I det projekt om underhållsskulden som bedrivs inom Movium Partnerskap har en förstudie, ett
seminarium, två möten med intressenter samt ett antal examensarbeten genomförts. Meningen
var att ytterligare ett seminarium skulle genomförts, men det är inte många som föreläser om
underhållsskulden i utemiljö. Det ter sig inte särskilt lämpligt att fylla ett seminarium med
föreläsare från t ex fastighets- eller IT-branscherna, även om dessa är kunniga och duktiga. Vi
valde istället att ordna ett arrangemang för att försöka ringa in det som är mest angeläget att få
ytterligare belyst.
Dagen samlade 19 deltagare, kyrkogårds- och kommunfolk och en konsult. Agneta Persson,
Lund, Helene Båtshake och Ann-Britt Sörensen vid Movium vid SLU i Alnarp ledde dagen. Till
projektet är docent Håkan Rosenqvist knuten och spelade en viktig roll i grupparbetena och
redovisningarna.
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Förutsättningen för att arrangemanget skulle bli så bra som möjligt är planering och förberedelse,
främst från ledarnas sida. Temat måste vara avgränsat och tydligt, distinkt och engagerande. Vi
strävade efter att dagen skulle hålla så högt tempo som möjligt för att upprätthålla
engagemanget. Dagen var dessutom en viktig mötesplats.

Program:
09.30-10.00

Välkomna, presentation av varandra – ledare och deltagare –
Presentation av frågeställningarna som vi ville ha belyst:

10.00-10.30

Gruppvisa diskussion, inventering och kartläggning av de valda
frågeställningarna.

10.30-10.45

Förmiddagskaffe

10.45-11.30

Redovisning och diskussion

11.30-12.15

Lunch

12.15-13.00

Redovisning och diskussion av grupparbetena – Här kan alla ge
synpunkter och vara delaktiva. Vi summerar till ett tema från varje
grupp.

13.00-13.45

Visioner
Grupperna diskuterade på nytt frågeställningarna. Nu gäller det att
kreativ och komma på lösningar, oavsett om dessa är lagliga eller
annat. Lag går att ändra. ”I den bästa av världar”.

13.45-14.30

Redovisning och diskussion av grupparbetet

14.30-14.50

Eftermiddagskaffe

14.50-15.40

Hitta konkreta åtgärder för att nå fram med budskapet och synliggöra
problemet.
Diskussion i storgrupp – ska bli handlingsplan, checklista, ”how to do
it” (eller liknande)
Formulera handlingsplan

15.40-16.00

Avslutning, summering och utvärdering
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Introduktion till dagens aktivitet
1.
2.
3.
4.

Kritikfas – vad/vilka är problemen
Visionfasen – hur vill vi ha det/vad önskar vi oss
Konkretiseringsfasen – vad ska göras, hur ska det göras och av vem
Handlingsplan

Dessa faser ger ringar på vattnet och leder till konkretisering och uppföljning.

2 Frågeställningarna
Redan i inbjudan hade två frågeställningar ringats in. Till dessa hade ytterligare frågor tillkommit.
Efter intresse för frågeställningarna delades deltagarna in i fyra grupper med uppgift att
analysera frågeställningarna och hur de påverkar det dagliga arbetet på kort och lång sikt samt
finna förklaringar till problembilden. En viktig instruktion i detta skede är att inte diskutera och
föreslå lösningar, utan enbart analysera problemen.
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Samtliga frågeställningar:
•

Hur synliggör man och förändrar synen på underhållsskulden och höjer statusen för
underhåll, och
• Hur argumenterar vi för att få medel till underhåll såväl för befintliga anläggningar som för
nyskapade. Till vem riktar man de olika argumenten.
o Hur förhåller sig politiker och förtroendevalda till underhållsskulden? Är de
medvetna om problemet, eller ser de det som ett icke problem, eller…
• Hur redovisas underhåll av utemiljöanläggningar i verksamhetsberättelser och andra
dokument?
o Redovisas underhållsskulden i olika dokument?
• Besiktning och besiktningsmän. Vilken roll kan dessa spela när det gäller underhåll?
o Tar man i regel med underhåll i upphandlingsdokument?
•

Skulle det vara till hjälp med en värderingsmodell som kunde fungera som stöd för
prioritering av underhållsåtgärder?
o Vad skulle en sådan innehålla?
o Vilka parametrar?
o Tidsomfattning.
o Och så vidare…
o Annat…
o Diskutera också hur värderingen av eftersatt underhåll kan fastställas, t ex i en
ekonomisk modell.

•

Är tre-års-budgetar tillräckliga för att säkerställa underhållet så att en underhållsskuld inte
uppkommer?
o Vilken typ av data behövs för att detektera underhållsskulden?
o Kunde en checklista för identifiering av underhållsskulden hjälpa till att undvika att
underhållsskulden växer och blir alltför ohanterlig och belastande? Ett underlag för
en checklista kan t ex bestå av en fysisk del, d v s hur det ser ut, samt en
redovisningsdel som visar hur arbete och ersättningsmaterial/motsv bokförs och
redovisas.

•

Är budgeterade medel för mån och nivå för underhållet rimliga? Vilka är beräkningsunderlagen?
Vad ska bra beräkningsunderlag innehålla? Var får man dem ifrån?

•

Underhållsfonder. Får man bygga upp sådana hos er? Hur finansieras dessa?
Skulle underhållsfonder underlätta, tror ni? Om ni inte får bygga upp underhållsfonder, hur ska vi
göra för att förändra detta?
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Analys av frågeställningarna
Grupp 1.
Till produktionskostnad måste även skötselkostnad läggas.
Förtroendevalda och politiker sitter i korta perioder, ca 4 år, behöver inte ta hand om egna skiten.
Låter tjänstemännen ta skulden.
För att höja status se till ett hållbarhetsperspektiv finns.
Livscykelkostnad, LCC, samt sociala konsekvenser – om t.ex. gränsytor vid bostadsområden
missköts så faller status. Detta ger negativ publicitet som ingen vill ha. Riskanalys – vad kostar
det att missköta om samtliga aspekter räknas in (gränsöverskridande helhetsperspektiv).
Överväga om handeln/näringsidkare själva kan sköta sin del utanför butiken, i synnerhet om man
vill ha extra skötsel (gäller butiksinnehavare som kan sköta skötsel av hårdgjord yta som finns i
anslutning till butik).

Grupp 2:
Tassade runt frågan… diskuterar hur man synliggör, hur man kan synliggöra. Måste bena upp
underhållsskuld på varje objekt: träd, gräsyta osv. För asfalt finns det system, men kan vara
svårt för träd att hitta kvantifierbara värden i generella termer.
Underhållsskuld i förhållande till det löpande underhållet står ofta mot varandra. Sparar på ena
ger mer till andra.
Det går att investera sig till vinster, genom att projektera om som ger annan skötsel. Det gäller
att visa på hur investeringen ger en vinst i längden.

Om driftsbudget minskar kanske man ser en vinst/besparing som ger än större kostnad i
längden.
Behöver ett verktyg som visar den aktuella besparingens konsekvenser i ett längre perspektiv.
Redovisa nollställning på rätt sätt. Redovisa hur mycket man nollställt.
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Grupp 3:
Värderingsmodell:
- Kvalitetsmål (bildlikare).
- Parametrar behövs, bör inte vara för många!
Status/Kondition (skala 1-4).
Plats/synlighet/viktighet (placering, skala 1-4).
Risk (fysiska olycksrisker1-4).
Driftskostnad 5 år om åtgärd ej sker.
Kostnad

Åtgärd.
Drift/underhåll livstid.

-

När ska åtgärd ske? Här är riskparameter viktig.

Grupp 4:
Underhållets två delar:
1. Vad kostar det för att vara tillräckligt bra?
2. Vad kostar det att ta sig till den nivån?
Underhållsfond/motsv, ska ligga som procent på underhållet.
Fastställa vad som är tillräckligt bra underhåll.
Istället definiera målet för underhållet.
Ta hand om extra ordinära händelser, akut underhåll.
Standardisering och mätning, se på andra exempelvis inom städning.
Underhållsfond/motsv gynnar långsiktighet kostnadsmässigt (exempel stor traktor plus snö ger
kostnadseffektiv snöröjning för stunden men ger å andra sidan påkörningsskador och slitage
som kostar senare).
Hur stor är underhållsskulden? Behöver inte konsult utan titta på varandra, sedan beräkna på
samma vis. Kommer långt på detta vis.
Nyckeltal för underhåll, kopplat till standard.
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Måste hitta gemensamma modeller, annars går det inte att jämföra organisationen.
Värderingssystem för städers underhåll.

Visioner
I denna fas ska deltagarna tänka sig en positiv lösning på problemet. Hur kopplar vi grepp om
underhållsskulden i ”den bästa av världar”?
Gruppindelningen var den samma som i föregående diskussion. Nu gällde det att komma fram
med förslag, att visa på möjliga lösningar, även om de inte är tillåtna i dagsläget. Fritt fram för
idéer till en handlingsplan.

Analys
Det utvecklades några teman, där det ena temat föreföll vara det mest framkomliga. Dessutom
ingick de andra, mer eller mindre i detta. Grupp 1:
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* Hållbarhet, kommer alltid tillbaka hit. Inte hållbart att bygga nytt miljöperspektiv.
* Livscykelkostnad, fördela medel. Skillnad kyrka och kommun.
* Visa konsekvenser: hålig asfalt, trasiga staket osv. Visa upp ”baksidan”, kommunikation med
politiker och förtroendevalda. Samhällsbyggnadsprocess.
* Helårsanställning. Det sker ett ”anställningsavbrott” under vintern då, 70-75 % av arbetsstyrkan
försvinner. Cirka 50 % av dessa återkommer under våren, något som innebär att mellan 30-40 %
av arbetsstyrkan/-kompetensen som försvinner årligen. Därmed har man dålig koll på vad som
har skett.
* Dynamisk verksamhetsstyrning 12-månadersbudget som rullar. Vilka konsekvenser får detta?
Lättare att visa på konsekvenser .
Hur man redovisar kommunal ekonomi, skiljer sig från kyrkans värld.

Grupp 2:
•
•
•
•

Skötselplan. Hur kan man redovisa skötsel, måste veta vad man ska sköta, hur det ska
skötas. Kvalitetsbeskrivningar efterlyses.
Rätt pris, måste veta rätt pris – en konsult som räknar. Måste se till att det som står i
skötselplanen också blir gjort. Besiktningsman?
Kompetens – svårt med tillgång på trädgårdsutbildad personal, varken bland skötsel eller
arbetsledare (eller ens entreprenörer).
Drift/underhåll skilja på äpple och päron. Vad kostar det – drift, parallell underhållsbudget
delar upp på 10 år. Ger ett årsanslag som finns tillgängligt. Ligger inte alltid på
utövarsidan (?).

Inte jaga småpengar utan att satsa på större åtgärder. Att administrera systemet blir en kostnad i
sig, försöka undvika.
Att kunna mäta: vad skulle detta kosta, åt vilket riktning går det? Underlag för argument för mer
pengar.
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Grupp 3:
•

•
•

Samverkan, finns bra verktyg mån måste finna en organisation för detta, med standarder,
till exempel värderingsmodeller. Vilken standard eller nivå t.ex. finns detta för
trädinventering.
Standarder.
Digitala verktyg, till exempel GIS.

För kyrkogårdsförvaltning och besiktning SKAO en mätningsorganisation. Har de aldrig mätt
klart? Hitta en central kompetens där man kan köpa tjänster, exempelvis besiktning.
Standarder finns för kyrkan. Nyckeltalsprojektet. Kyrkogårdsområdet ligger något efter när det
gäller digital utveckling, som exempelvis kartor.

Grupp 4:
•
•
•
•

Underhållsskuld, fastställa hur mycket underhåll man måste ligga på. Periodisering av
kostnad,
Arbetsgrupp behövs med flera kompetenser. Behöver utredas bredare. SOU-upplägg kan
vara en modell.
Rättsligt läge.
Förankring, både vetenskapligt och praktisk.
Det vill säga se det mer som en utredning.
Hur komma vidare, mer konkreta och förankra.

Saknar här ekonomer: kommunekonomer och kyrkoekonomer, SKAO och SKL.
Rättsläget är olika inom kommun och kyrka.
Kan inte fondera pengar inom svenska kyrkan heller.
Kulturhistoriska anläggningar får inte minska i värde — om man inte underhåller så minskar det
ju i värde.
En regelförändring kan vara lösning, till exempel 7 % av driftsbudget ”fonderas” för att minska
underhållsskulden.
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Konkretisering och förberedelse för handlingsplan
Arbetet i denna fas går ut på att få det hela att landa och konkretiseras. Vad är det man vill
förändra? Hur ska det göras? När och vem ska göra det? Deltagarna arbetade vidare i sina
grupper.

Analys av konkretiseringsfasen
Vårt arrangemang ledde till många önskemål om vad som behöver åtgärdas. Dels allt från
övergripande frågor som man känner att men endast obetydligt kan påverka, men som ändå
angår. Dels en mängd frågor som man handgripligt kan åtgärda.
Efter diskussioner och analysering i hela gruppen utkristalliserades följande:

Värderingsmodell – för prioritering av underhållsbehovet och tidpunkt för underhåll.
Nomenklatur - definiera olika begrepp. Samma språk.
Redovisningsprincip – underhållsfond — SKL/SKAO (enligt SOU).
Vem ska uppvaktas? Föreslogs vända sig till SKL och SKAO. Referenspersoner, ekonomer från
både kommun och kyrka. Kombination av forskare, jurist, ekonom, kommun och kyrka (juridik
och redovisning). Formen för att ta fram data ser lika ut på båda sidor, men sedan kan specifika
frågor uppkomma. Mycket kan dock göras tillsammans. På vissa ställen gränsar marken till
varandra.
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Hur ska denna pilotstudie se ut? Hur ser regelverket ut idag? Behövs förändringar?
Denna träff har folk från samma håll, skulle vara intressant att höra kommunens
budgetsansvariges syn på underhållsskuld.
Viktigt att plocka in folk i processen för att sedan få med dem i senare för skede.
Hur ser vårt tidsperspektiv ut? 6-7 år enligt Pål Reijer.
Förankring är viktig.
Först mindre grupp, sedan diskussion med SKL och SKAO – hur om fattande arbete ska det
vara? Vi måste presentera ett material som de kan nappa på. Vi behöver en
uppdragsbeskrivning. = Uppdragsbearbetning, tas fram av mindre grupp för att ”sälja in” till SKL
och SKAO.
Värderingsmodell kan tas fram oberoende av uppdragsbearbetning.
Nyckeltal per kvm, gemensamma. Kyrkogårdsförvaltningen har nyckeltal: Se nyckeltal.nu
Johan Östberg och Anders Kristoffersson vid SLU Alnarp kan eventuellt fortsätta att utveckla
detta.
Hur finansiera?
SKAO, kyrkogårdschefernas förening? Nyckeltal kan bli partnerskapsprojekt.
Sparbanksfonder.
Socialfonder.
ESF, kyrkornas EU-kontor.
Landsbygdsprogrammet.
Viktigt att formulera varför det är viktigt att gå vidare med detta.
En uppdragsbeskrivning.
Tidsredovisning, app (utveckling av det) Aroma – personalsystem för kommunen.
Vi är ute efter att det årligen avsätts ett belopp som är schablonmässigt uträknat (fondering och
värderingsmodell). Kortsiktigt högre belopp för att beta av underhållsskuld.
Bedömas som en tillräcklig hög nivå för skötsel.
Samsyn kring vinterväghållning.
Fondering eller resursfördelningssystem som uppdateras efter hand.
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Hur fastställer man beloppet som ska avsättas (värderingsmodell) och hur fastställa i tid
(tidfaktorlista).
Riksgenomsnitt för underhåll.
Önskad nivå för standard (kvalitetsbeskrivning) – vilken nivå vill man ligga på? Vad kostar det att
ligga på den valda nivå och hur förhåller den sig till ett riksgenomsnitt (nyckeltal)?
”Standardpoäng”.
Det finns underlag som man skulle kunna använda sig av: befintliga verktyg – samordning
Värderingsmodell kopplas samman med Lundamodell, Malmömodell samt kommande
Kristianstadsmodell.
Håkan sammanfattar.
•
•
•

Indata värderingsmodell DATA.
Metod hur omvandla data MODELL.
Kommunikation, hur ska kommunicera för att få något att hända?
Alla tre lika viktiga!

Hur får vi saker att hända – vem ska vi arbeta med?
Prata med Movium …

Avslutning
Agneta, Helene och Ann-Britt tackade för en intressant dag tillsammans med företrädare för
kyrkogårds-, kommun och konsultbranscherna och påtalade att det är av stor vikt att SLU och
Movium sätter sig in i detta område och lär känna frågeställningarna ur ett branschperspektiv. De
hoppades att också mötesdeltagarna haft en givande dag.

Utvärdering
Dagens sista moment var utvärdering. Deltagarna gav betyget 5 på skalan 1—6 där 1 är sämst
och 6 bäst.
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Nomenklatur i samband med underhållsskulden
Liksom på andra områden finns begrepp och termer som används när underhållsskulden
kommer på tal eller skrivs om. Det är inte alltid att ett begrepp eller en term innebär det samma
för alla. Här följer några valda begrepp med beskrivningar utifrån vad som bedömts vara den
mest använda beskrivningen efter sökningar på internet.
2014-03-31/abs
Underhållsskuld, eng back-log

Order består av två delar. Det ena är ”underhåll”
och det andra är ”skuld”. När det planerade
underhållet inte blir genomfört uppstår en skuld, d
v s det inte genomförda underhållet bildar en
upplupen ”skuld”.

Underhåll

Bevarar och säkrar anläggningen mer än ett år.

Drift

Skötsel, daglig skötsel utan bestående värde efter
1 år.
System, organisation och åtgärder för att hålla en
anläggning tillgänglig och säker för normal
påverkan. Många gånger ett förebyggande
underhåll.

Driftsbudget

Summan av drift och underhåll, såvida det inte
finns en separat underhållsbudget

Underhållsstrategi

Ramar och uppsatta mål för en verksamhets
underhållsarbete och ligger till grund för beslut om
nivåer och prioriteringar för vad som är möjligt
inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Löpande underhåll

Underhåll som syftar till att vidmakthålla en
anläggning i en acceptabel nivå.

Kontinuerligt underhåll

Enligt underhållsplan (se Planerat underhåll).

Periodiskt underhåll

Sker periodiskt (i intervall).
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Förebyggande underhåll

Åtgärder som syftar till att undvika att omfattande
underhåll uppstår.
Underhåll som genomförs vid förutbestämda
intervall eller enligt förutbestämda kriterier och i
avsikt att minska sannolikheten för fel eller
degradering av en enhets funktion (Svensk
Standard, 2001). Förebyggande underhåll kan
vara tillståndsbaserat eller förutbestämt underhåll
(UTEK, 2008).

Tillståndsbaserat underhåll

Förebyggande underhåll som består av kontroll
och övervakning av en enhets tillstånd avseende
dess funktion och egenskaper, samt därav
föranledda åtgärder (Svensk Standard, 2001).

Förutbestämt underhåll

Förebyggande underhåll som genomförs i enlighet
med bestämda intervaller eller efter en bestämd
användning, men utan att föregås av
tillståndskontroll (Svensk Standard, 2001).

Uppskjutet underhåll

Avhjälpande underhåll som inte genomförts
omedelbart efter det att ett funktionsfel upptäckts
utan senareläggs i enlighet med givna
underhållsdirektiv (Svensk Standard, 2001).

Planerat underhåll

Enligt underhållsplan. System, organisation eller
åtgärder för att säkerställa en fastställd livslängd
under kända miljöbetingelser.
Vidmakthålla eller återställa en anläggnings
egenskaper.

Oplanerat underhåll

Åtgärder i samband med oförutsedda skador, t ex
till följd av sabotage eller vandalism, men också
om felaktigt material valts i samband med
anläggningen och som inte håller måttet.

Schabloniserat underhåll

Ständigt återkommande år efter år, enligt
underhållsplan 7.

7

exempel på schabloniserat underhåll
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Förebyggande underhåll som genomförs i enlighet
med en upprättad tidplan eller efter en bestämd
användning (Svensk Standard, 2001).
Avhjälpande underhåll

Underhåll som genomförs efter det att ett
funktionsfel upptäckts och med avsikt att få
enheten i ett sådant tillstånd att den kan utföra
krävd funktion (Svensk Standard, 2001).
Avhjälpande underhåll kan vara uppskjutet eller
akut underhåll.

Akut underhåll

Åtgärd som syftar till att säkerställa en anläggning
efter att akut skada uppkommit.
Underhåll som genomförs omedelbart efter de att
ett funktionsfel upptäcks för att undvika
oacceptabla konsekvenser (Svensk Standard,
2001).

Investering

Ska uppfylla helt nya krav och förutsättningar och
kosta mer än till exempel 25 000 kr, kan vara
maskiner, byggnad eller mark. Avskrivningstiden
varierar mellan 3-50 år.

Reinvestering

Se nedan
System, organisation eller åtgärder för att
uppgradera till minst den tidigare fastställda
tekniska nivån eller nya miljöbetingelser.

Skötselplan

•
•
•

Beskrivning av skötseln för olika ytor och
anläggningar utifrån vissa kriterier och nivåer, som
t ex naturvärde, skötselbehov och
skötselintensitet. Skötselplanen redovisar också
vilka värden som finns och hur man kan
säkerställa och utveckla dessa. Skötselplanen är
ett levande dokument som revideras efterhand
som skötseln av ytor förändras, ytor tillkommer etc.

Justering av gräsytor i hela kvarter.
Kulturhistoriskt underhåll av gravvanordningar, Utbyte och komplettering av växtmaterial.
Akut felavhjälpande underhåll = sådant som inte går att förutse men måste avhjälpas akut, kan läggas i en klumpsumma i
resultatbudget varje år alt. fördelas ut på varje kostnadsställe.
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Vård och underhållsplan, VoU

Ska innehålla historisk inventering, karaktärisering,
trädgårdsplan, värdefulla gravvårdar, beskrivning
av kulturhistoriska värden med mera.

Trädvårdsplan

Ska innehålla en genomgång av vilka eventuella
lagskydd som rör området och vilka dispenser man
måste söka innan man påbörjar åtgärder.

Planen ska innehålla en karta som visar placering
och trädslag för de olika träden.
Varje träd ska beskrivas individuellt och vissa
parametrar ska noterades, t ex höjd, art, vilka
naturvärden som finns och vad man gör för att
bevara dessa. Kompletteras med foto.
Planen ska innehålla en beskrivning över hur de
träd som tas bort ska ersättas:
- Med vilket trädslag?
- Hur ska de nya träden skötas/beskäras?
Planen ska innehålla:
- Tidsplan för åtgärderna
- Kostnadsberäkning för planerade åtgärder
Planen får gärna innehålla en beskrivning av
målbilden för trädanläggningen, med till exempel
en karta som visar trädslag och placering av de
olika träden efter genomförda åtgärder och
ersättningsplanteringar.
Riskklassning

En viktig faktor för att avgöra typ och mängd
underhåll på en viss utrustning är den risk som
utrustningen utgör. Risk är ett mått på de negativa
konsekvenserna av en framtida händelse och kan
definieras som en funktion av:
 sannolikheten för att en händelse inträffar och
 konsekvensen av att denna händelse inträffar
(för säkerhet, miljö eller produktion).
Efter en bedömning av riskerna, kan utrustningen
klassificeras i ett antal grupper, vanligen tre till fem
stycken, med olika underhållsintensitet i respektive
grupp.
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Livscykelkostnadsanalys

Livscykelkostnadsanalyser, LCC, går igenom den totala
kostnaden för en produkt eller anläggning vilket innebär
att den som i inköpsögonblicket verkar dyr kan löna sig i
längden.
Grundinvesteringen utgör endast en del av de totala
kostnaderna som är förknippad med en produkt eller
anläggning. Andra kostnader som kan vara viktiga i
sammanhanget är:
•

Driftkostnader

•

Underhållskostnader

•

Miljöskatter

•

Avvecklingskostnader

Ett exempel kan vara en anläggning med natursten som
är dyrbar i inköp jämfört med t ex betongsten.
Naturstenen har en livslängd på mer än 100 år, medan
betongstenen kan behöva läggas om efter 20 år.
Se t ex hållbarhetsguiden,
http://www.svid.se/Hallbarhetsguiden/Mojligheterverktyg/Verktyg-att-analyserarisker/Livscykelkostnadsanalys/

Källor:
Svensk Standard 2001
http://www.svid.se/Hallbarhetsguiden/Mojligheter-verktyg/Verktyg-att-analysera-risker/Livscykelkostnadsanalys/
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Forskning om underhållsskulden i Sverige
Det har inte gått att finna någon forskningsrapport som direkt handlar om underhållsskulden eller
underhåll i utemiljö. I stället får man studera rapporter och andra dokument från olika studier och
projekt som behandlar olika typer av underhåll (alltså inte underhållsskuld), men kan ta upp
problemet med underhållsskulden. Dessa är oftast tekniska och tar sällan eller aldrig upp grön
utemiljö. Det kan dock vara av intresse och nytta att referera delar av studier om tekniska
underhåll, i de fall och i de delar de går att tillämpa på grön utemiljö.

Från sopsortering till solfångare, Miljöstrategier för bostadsområden
baserade på underhåll och samråd. Susanna Elfors & Örjan Svane för Formas. 2007.

Detta är en bok som bygger på Susanna Elfors avhandlingsarbete, där hon bland annat
genomfört fallstudier i två bostadsområden för att utveckla en metod för varför och hur
miljöstrategier kan skapas. Vi får veta att forskning visar att cirka 40 % av samhällets hela
negativa miljöpåverkan hänger ihop med bebyggelse. Den största miljöpåverkan i bebyggelse
sker när husen används, till exempel sjukhus, skolor, andra allmänna byggnader men också
bostadshus. Bokens målgrupp är förvaltare och bostadsrättsföreningar och den bygger på två
exempel. Den behandlar varför man ska arbeta med miljöstrategier i bostadsförvaltningar och
hur en miljöstrategi kan göras. En miljöstrategi är en långsiktig plan för miljöarbetet och den
bygger på underhållsplanen för området och innehåller en lista med åtgärder som ska minska
den negativa miljöpåverkan. Ryggraden i strategin är det planerade underhållet och
tidsperspektivet, som kan vara tio, tjugo år. Den kan gärna innehålla ekonomi eftersom underhåll
kostar och det går då bättre att planera och budgetera. Tanken med arbetssättet som beskrivs är
att detta ska samordnas med framtida underhåll och andra arbeten och författarna påpekar att
för det mesta behandlas underhåll separat, vilket inte alltid är det mesta effektiva. Författarna
menar att för att kunna göra en bra miljöstrategi krävs att underhållsåtgärderna förutses, är
planerade och gärna dokumenterade eftersom miljöanpassade åtgärder måste planeras och
samordnas med andra arbeten. Det är således noggrant planeringsarbete och förberedelser som
gör att miljöstrategin kommer att leda till minskad miljöpåverkan. Vikten av information och att ha
dialog med de boende är avgörande eftersom det är de som ska ändra sina vanor.
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Författarna redovisar flera goda skäl till att göra en miljöstrategi, till exempel att pengar kan
sättas av i förväg så att kostnaderna utjämnas över tid, och att det då blir möjligt att samordna
olika arbeten för att vinna ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Läs mer på: http://www.formas.se/PageFiles/7581/Fran_sopsortering_till_solfangartak.pdf

LCC, Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning.
Per Levin, Projektengagemang AB Per Lilliehorn, Lilliehorn Konsult Stefan Sandesten,
Byggherrarna. Boverket, 2008.

Det finns potential i att använda LCC (Life Cycle Costs) vid beräkning av totalkostnader för
anläggningar både för att beräkna drift- och underhållskostnader och för att kunna ta fram
underlag för beslut om olika upphandlingsalternativ.
LCC (Life Cycle Costs) började användas på 1970-talet till följd av energikrisen och används
idag inom ett antal projekt och bland såväl beställare, projektörer som leverantörer. Det finns
idag bra och färdigutvecklade och relativt lättanvända verktyg för LCC-beräkningar vid
kalkyleringar inför långsiktiga investeringar, men också när det gäller upphandling av
entreprenader. Den tar hänsyn till de framtida drift- och underhållskostnaderna och ibland även
kostnader för miljöbelastning. Däremot saknas standarder som definierar indata, vilket kan vara
ett hinder för att använda LCC. Indatan är ibland opålitlig eller rent av otillgänglig, vilket försvårar
arbetet med att beräkna LCC. Författarnas enkät om användningen av LCC visar att den är
”förvånansvärt lite använd”. Det behöver visas goda och illustrativa exempel med fördelarna med
att använda LCC. De konstaterar att det svala intresset för att använda LCC kan bero på bland
annat bristfälligt underlag för underhållskostnader, korta avtalstider och modeväxlingar.
Rapporten vill visa hur LCC kan användas i upphandlingsprocessen för att välja mellan olika
alternativ och hur LCC-beräkningar kan vara en viktig del i beslutsunderlag, där de på ett
effektivt sätt kan visa på alternativ att välja vid upphandling.

105

Detta projekts syften har varit att ge underlag för hur byggprocessen ska organiseras samt ge
rekommendationer om hur och när LCC-beräkningar (Life Cycle Costs) ska tillämpas.
Komponenterna när en produkts LCC-beräknas är:
•
•
•

Energikostnader under produktens livslängd
Investeringskostnader för produkten
Underhållskostnader för produkten under dess livslängd

För att öka användningen av LCC inom bygg- och fastighetssektorn rekommenderar författarna
att LCC-beräkningar byggs in i ett företags styrande projektrutiner. Det skulle innebära att man i
beslutsprocessen får tydliga signaler, där LCC är ett av villkoren för ”grönt ljus”. Om LCCvärdena ska hålla tillräcklig kvalitet, måste indata vara pålitlig och tillgänglig.
Läs mer på: http://www.superstart.se/#search-livscykelekonomi vid planering byggande och
förvaltning
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Underhållsproblematik i den svenska transportinfrastrukturen.
Håkan Westerlund, CDU Rapport 2009:1, KTH, Stockholm.
Rapporten handlar om vikten av att Sverige har fungerande infrastruktur. Det är en förutsättning
för konkurrenskraft, välfärd och ekonomisk tillväxt. Eftersatt underhåll i infrastrukturen innebär
ökade samhällskostnader, ökat slitage, ökat utsläpp o s v. Författaren drar slutsatsen att de
offentliga medlen måste i högre grad satsas på underhåll av infrastrukturen. Man kan se det som
att det gemensamma kapitalet måste förvaltas noga.
Frågor som ställs är bland annat:
•
•
•
•
•

Är vi beredda på och medvetna om att bristande finansiering av underhåll leder till
underhållsberg, som innebär, att kostnader förs över till kommande generationer och i
förlängningen ger totalt sett ökade samhällskostnader?
Är ett fungerande underhållsarbete att betrakta som en kostnad eller en
tillväxtförutsättning?
Har vi tillräcklig kunskap om orsakerna till att underhållsberg genereras?
Klarar vi av att på ett pedagogiskt sätt beskriva konsekvenserna av eftersatt underhåll?
Klarar samhällsekonomin att hantera underhållsbergen inom våra olika
infrastrukturområden om vi samtidigt skall hantera utmaningar, som kommer exempelvis
på grund av klimatförändringar?

Även konsekvenserna av eftersatt underhåll beskrivs, vilka bland annat är:
•
•
•
•
•
•
•

Försämrad funktion
Ökad energiförbrukning
Negativ miljöpåverkan
Ökade tidskostnader, t ex på grund av stillestånd
Mer olyckor
Ökade samhällskostnader (alla kostnader under objektets tekniska livstid måste
kapitaliseras till ett nuvärde, vilket bland annat ställer krav på att en trovärdig
diskonteringsränta måste ansättas)
I värsta fall kollaps (utslagen funktion)

Andra negativa effekter av eftersatt underhåll är:
•
•
•
•
•

Fordonskostnader inkl. fordonsslitage, bränsleförbrukning etc
Restidskostnader på grund av sänkt reshastighet
Försämrad trafiksäkerhet
Sämre komfort (obehag)
Ökade emissioner och buller
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Det konstateras att av den totala kostnaden för infrastruktursystem är ligger hälften på tiden efter
investeringen. Trots detta koncentreras finansieringen mest till investeringsfasen. Resultatet av
detta ger effekter som till exempel:
•
•
•

Att forskningsresurser i princip helt dedikeras nyproduktion
Att statusen för drift- och underhållskompetens är låg
Att kunskapen om LCC (livscykelkostnaden) är låg trots alla ambitioner att öka denna

Som exempel på strategiska åtgärder för att få bukt med underhållskostnaderna nämns:
•

Ändra offentliga budget- och anslagsregler så, att underhållsfonder tillåts byggas upp i
balansräkningarna

•

Tillåta (privat) lånefinansiering av offentlig infrastruktur och därmed öppna för att principen
om Offentlig-Privat-Samverkan (OPS) får ett reellt genombrott i Sverige

•

Öronmärka anslag till långsiktiga forskningsprogram inom drift- och underhåll

Rapporten avslutas med att konstatera att
•
•
•
•
•

Underhållsskuld (underhållsberg) aggregeras av icke genomfört (planerat) underhåll
LCC-tänkande förutsätter att investeringar och underhåll beaktas i ett sammanhang
Ibland mycket divergerande uppfattningar om omfattning, definition, hur man beräknar
eftersatt underhåll o s v
Det är svårt att värdera framgångsrikt genomfört underhåll (men det går att värdera
kostnader för icke genomfört underhåll)
Nyttan (värdet) av en genomförd underhållsinsats skall vara större än kostnaden. Värdet
måste m a o vara mätbart. Detta går dock hantera och problemet ligger inte primärt i
detta.

Läs mer på: http://www.superstart.se/#search-Underhålls Problematik i den svenska
transportinfrastrukturen

Svenska kyrkans Redovisning av underhållsskulden.
Motion av Mats Hagelin med flera till Kyrkomötet. Kyrkomötet Ekonomi- och egendomsutskottets
betänkande 2010:5.
Bestämmelser om årsredovisningens innehåll och utformning finns i årsredovisningslagen
(1995:1544, ÅRL). Mindre församlingar och kyrkliga samhälligheter omfattas inte av lagen.
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Årsredovisningen ska upprättas efter god redovisningssed. Enligt bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2002:6) ska alla organisationer följa lagens krav. Svenska kyrkans
redovisningskommitté (KRED) ansvarar för att god redovisningssed utvecklas i ett kyrkligt
perspektiv och lämnar årligen en rekommendation som beskriver hur årsredovisningen ska
utformas. Årsredovisningen innehåller en förvaltningsberättelse. Den ska ge en korrekt bild av
organisationens ekonomiska förutsättningar. Här ska också finnas en obligatorisk rubrik
”Framtida utveckling”. Under denna rubrik ska lämnas information om vad som är känt om
framtiden samt förväntningar baserade på kända förhållanden. Här ska också informeras om
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. Exempel på sådana kan vara framtida kostnader enligt
upprättade vård- och underhållsplaner eller minskade intäkter till följd av negativt skatteunderlag.
När det gäller skuld och avsättning krävs enligt god redovisningssed att vissa förhållanden ska
vara uppfyllda, t ex att en skuld ska vara säker eller sannolik samt vara ett känt belopp och
tidpunkt när den ska infrias.
När det gäller avsättning, liknar detta en skuld. Avsättning är en förpliktelse som sannolikt
kommer att ske men beloppet kan vara ovisst liksom själva tidpunkten. Det konstateras att ”en
underhållsskuld, är en framtida kostnad som uppstår i samband med underhåll av en fastighet,
uppfyller inte de legala kraven på att redovisas som skuld eller avsättning och får därmed inte
beaktas i bokföringen.” Men slutligen konstateras ändå att: ” Ekonomi- och egendomsutskottet
delar även motionärernas uppfattning att församlingar som har identifierat att det i framtiden
kommer att uppstå stora kostnader för t.ex. eftersatt underhåll ska redovisa detta i
årsredovisningen. Utskottet konstaterar emellertid att det finns reglering i både kyrkoordning och
lagstiftning som väl tillgodoser motionärernas önskemål. Mot bakgrund av att utskottet inte anser
att ytterligare reglering behövs föreslås avslag på motionen.”.

Dokumentet är en motion till Kyrkomötet om redovisning av underhållsskulden och kan läsas i
sin helhet på Kyrkokansliets hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/omoss/kyrkokansliet-iuppsala använd sökfunktionen.
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Angelägna frågor för vidare undersökning
Underhållsskulden i utemiljöanläggningar är ett outforskat område, således finns det många
frågeställningar att undersöka. Med förstudien, seminariet, workshopen och inte minst de
examensarbeten som nu gjorts har en bas genereras för att formulera ett antal angelägna
forskningsfrågor för djupare studium. Förslag har också väckts under projektets gång. Dessa
spänner över en rad olika ämnen som drift, vård och underhåll, olika delar av ekonomi, miljö,
argumentering, ledning och styrning. Dessa frågeställningar, presenterade nedan, kan utgöra
såväl delar i forskningsprojekt som djupare studier och undersökningar i till exempel
partnerskapsprojekt.

Civilekonomen Shila Osman formulerar följande frågeställningar:
•

The approach of this study was to conduct a review of a specific moment. A longitudinal study over several
years is made to see the changes in the reporting maintenance backlog related to different factors could be
of interest. A longitudinal study is proposed as future research.

•

Another proposal to future studies that I think is important and that can be linked to maintenance backlog is
budgeting. When budgeting for maintenance, it is important that it is based on credible history and authentic
experience of maintenance and its costs. A budget based on accurate data also becomes more credible and
thus reduces the risk of a maintenance backlog. One question that can be asked is:
Is the three-year budget sufficient to provide funds for maintenance?

•

An interesting topic that emerged during the time I conducted this study is the remarkable large differences
in the department's disclosure. The question that may be asked is why there are such big differences in
disclosure. Do the departments think differently about what is important and relevant information or have the
departments have different incentives to report more or less information?

•

Another study, based on interviews and participant observations could provide better understanding for;
what the benefits are of having well-documented accounting? And what are the consequences of failing to
report maintenance backlog, for example in the form of complaints from the public? How much do these
consequences cost, in terms of destruction of capital, goodwill, disposal of complaints, etc.?

Civilekonomerna Sonia Mullai och Marie Svensson har följande tre förslag till vidare forskning.
•

•
•

Att undersöka alla Sveriges kommuner och gå in på detaljnivå i förvaltningarna för att se vilken som kan
vara den främsta anledningen till att underhållsskulden uppkommit och förslag på hur man kan lösa
problemet på sikt.
Det kan även vara intressant att undersöka kommunrevisionen närmare och deras strategier kring
underhållsskuld.
En tredje intressant aspekt hade varit att göra en kvalitativ studie, med djupare intervjuer av
kommunstyrelse och ledning eller varför inte hos regeringen, med frågor om hanteringen av
underhållsskulden?
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Landskapsarkitekten Joakim Wallin:
•

Enkätundersökning som riktar sig till stadsträdgårdsmästare
Stadsträdgårdsmästare har ofta en beställarroll och är väl insatt i hur beställar- och utförarorganisationen
ser ut. Det vore bland annat intressant att veta hur de budgeterar för underhåll och anläggning samt hur
politiken tänker när de vill nyanlägga i kommunen.

•

Utveckla begreppet basstandard på nationell nivå
Ta reda på om det går att applicera begreppet på flera olika skötselytor och om det går att använda samma
nivå oavsett vilken yta det gäller. Ett förslag kan vara att inventera ytor som anses ha bra standard för att
sedan arbeta fram ett bredare kunskapsunderlag för att kunna bedöma om en yta har en bra eller dålig
standard.

•

Utforma den perfekta skötselplanen
Denna kan fungera som ett grundläggande underlag till kommuner för att poängtera vikten av
väldokumenterade utemiljöer.

•

Utforma en kostnadskalkyl
En kostnadskalkyl som går att applicera på de flesta gröna skötselytorna och som är uppdaterad till dagens
tidsåtgång för olika arbetsmoment. Denna skulle underlätta vid beräkning av en eventuell underhållsskuld.

Landskapsarkitekten Elin Slettengren:
•

En vidare frågeställning avser att utreda om en standard för funktionskrav kan upprättas med
kulturhistoriska värden som utgångspunkt för att förtydliga kopplingen till underhållets inverkan.
Den strategiska åtgärdsplanen utarbetades utan hänsyn till befintliga strategier inom andra
kyrkogårdsförvaltningar. Det kan därmed vara av intresse att undersöka huruvida en eller flera lyckade
metoder för underhållsplanering kan implementeras även i andra förvaltningar.

•

En ytterligare aspekt är att undersöka hur utomsvenska modeller kan appliceras på kulturhistoriskt
värdefulla begravningsplatser i Sverige.

•

Det kan också vara av betydelse att undersöka underhållets påverkan på ett immateriellt kulturarv avseende
sociala aspekter, traditioner och bruk med hänsyn till vad som förespråkas nationellt.

Landskapsingenjören Mia Engdahl:
•

För att kunna värdera och rangordna underhållsmomenten ur ekonomisk synvinkel krävs en mer
djupgående studie kring kostnader. En studie mer djupgående kring priser av underhåll hade varit intressant
för ett examensarbete. Erfarenhetsbaserade uppgifter dokumenterade under en längre tid anses som
nödvändigt för att få ett relativt godtyckligt värde. Även en beaktning av uppdaterade á-priser kring material,
maskiner, personal.

•

Ytterligare en intressant studie kring underhållsplaner hade varit att studera en eller flera förvaltningar som
använder sig av en underhållsplan. Detta med avsikt att se fördelar och nackdelar kring användning och hur
man kan förbättra planen och dess dagliga användning.

111

Landskapsingenjören Hanna Sandqvist föreslår
•

Utarbetande av mallar och checklistor för bättre och säkrare planer för underhåll och underhållskostnader.
Då behöver fler skötselprodukter undersökas för att kunna ta fram riktlinjer i planeringen av olika ytor.
Skötselprodukter som är intressanta att ta upp är vegetation av olika slag, även gräsmattor. Även underhåll
på fasta objekt och utrustning skulle kunna tas upp för att kunna utreda vad det är som kostar pengar
underhållsmässigt. Dessa kunskaper kan sedan tas med vid val av material och utrustning i
nyprojekteringar.

Andra frågor som uppkommit under projektets gång
Frågor som formulerades vid workshopen i Lund:
Övergripande frågor
•

Vad: Redovisningsprinciper med mera som gör det möjligt att fondera medel till
framtida underhåll, vilket reducerar risken att underhållsskulder uppstår. Enligt lag får
underhåll inte försummas i kulturmiljöer. Mer kunskap om gällande regelverket är
angeläget, är regelverket tillräckligt eller behöver det justeras? Kunskap om detta är en
förutsättning för att få framgång. I detta arbete ingår naturligt nomenklatur,
värderingsmodell och inte minst nyckeltal som viktiga delar. Projektets tre delar. Bra data,
omvandling av data och kommunicering.
Vem: Frågan är gemensam för kommuner och kyrkogårdsförvaltningar.
Branschorganisationer och SKL, med deltagande av duktiga, helst auktoriserade revisorer
från såväl kommuner som kyrkogårdsförvaltningar samt eventuellt en jurist. Alltså en
grupp med bra sammansättning som får till uppgift att utreda möjligheterna med
redovisningsprinciper och nackdelarna med att inte kunna fondera medel till framtida
underhåll, vi kan kalla detta arbete ”mini SOU”. Det är själva förankringsprocessen som är
den viktiga. Denna utredning ska föras vidare uppåt för att slutligen befordras till
regeringskansliet för beslut. Kan vara ett Movium Partnerskapsprojekt.
När: Snarast.

Frågor för förvaltningar, branschorganisationer, med flera att arbeta med.
•

Vad: Inbjuda till ett första möte med SKL och branschorganisationer för diskussion om
ovanstående fråga. Målet är att
o förankra betydelsen av detta arbete
o bestämma omfattningen av arbetet
o uppdragsbeskriv samt
o sätta ihop en arbetsgrupp som diskuterar vidare.
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Vem: Movium
När: Börja identifiera personer och konkretisera frågeställningen snarast, en förutsättning
för inbjudan.
•

Vad:. Nomenklatur. Vi måste tala samma språk och förstå varandra, missuppfattningar
kunde då undvikas.
Vem: Branschorganisationerna tar initiativet.
När: Snarast,

•

Vad: Värderingsmodell som fungerar som stöd för prioritering av underhållsåtgärder.
Med en sådan kan underhållet preciseras och kostnaderna beräknas mera exakt.
Vem: Till exempel Movium, lämpligt som att söka Movium Partnerskapsmedel för detta.
Eventuellt söka hos Socialfonderna, men deras prioritering är i dagsläget oviss.
När: Snarast,

•

Vad: Nyckeltal och kvalitetsbeskrivningar, finns för kyrkogårdsverksamhet, se
www.Nyckeltal.nu som kan provas även om man inte är medlem. Kvalitetsbeskrivningar
finns i Kyrkogårdshandboken med kvalitetsbeskrivningar 2012. Ett arbete med nyckeltal
för kommuner skulle även kunna genomföras för kommuner. Beträffande
kvalitetsbeskrivningar kan Kyrkogårdshandboken till stora delas användas även av
kommuner. Även STAF har en tidfaktorlista som kan användas och nyckeltal för
bostadsgårdars skötsel finns (SABO, STAF med flera). I detta ligger också utveckling av
en app för timredovisning, vilket skulle kunna ligga till grund för nyckeltal (eget
utvecklingsprojekt).
Vem: Johan Östberg och Anders Kristoffersson uppvaktas av Ann-Britt. Frågan kan också
vidarebefordras till FSS, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare. Skulle kunna vara
ett Movium partnerskapsprojekt.
När: Under våren 2014.

Övriga frågor som uppkommit under projektets gång
•
•
•
•

Hur och när uppstod underhållsskulden?
Vilka teorier, ekonomiska såväl som tekniska finns om underhållsskuld och underhållsstrategier.
Vad kan dessa lära oss inom kommunal förvaltning och kyrkogårdsförvaltning?
Begreppet ”eftersatt underhåll” behöver definieras tydligare.
Forskning som fastställer det eftersatta underhållets omfattning och hur och i vilken takt den kan
avarbetas,
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•

Behov av en värderingsmodell som fungerar som ett stöd för prioritering av underhållsåtgärder.

•
•
•

Hur fastställs värderingen av eftersatt underhåll i en ekonomisk modell?
Besiktningens betydelse för underhållet. Kan besiktning hjälpa till att undvika att det uppstår
underhållsskulder?
Hur ser besiktningsrutiner för gröna ytor och anläggningar ut, hur bedöms anläggningarna vid
besiktning och vad görs med besiktningsprotokollen? Studera om besiktningar och
besiktningsprotokoll ger upphov till beräkning av underhåll och om detta redovisas i budget och
verksamhetsberättelser eller andra dokument.

•
•

Finns underhållskoncept i förvaltningar och i så fall hur fungerar dessa?
Hur beskrivs målen och nivån för underhållet i förvaltningars underhållsplaner?

•
•
•

Är budgeterade medel för mål och nivå för underhållet rimliga?
Vilken typ av data behövs för att detektera underhållsskulden?
Hur många år ska en budget lämpligen omfatta för att vara tillräcklig för att säkerställa underhållet
så att en underhållsskuld inte uppkommer?
Underhållsfonder eller motsvarande, och hur finansieringen av dessa ska gå till.
Har förvaltningarna kunskaper att beräkna sina underhållsskulder?
Kan förvaltningarna beräkna underhållsskulden för olika anläggningar?

•
•
•
•
•

•
•

Har förvaltningarna kontroll över underhållskostnaderna för utemiljö anläggningar?
Har förvaltningarna kontroll över underhållsbehovet för utemiljöanläggningar? Gäller såväl
nuvarande, framtidens som det eftersläpande underhållet.
Är alla förvaltningar medvetna om att de har en underhållsskuld? Finns planer på att arbeta bort
den? Hur ser dessa planer ut?
Hur redovisas underhåll av utemiljöanläggningar i verksamhetsberättelser och andra dokument?
Hur förhåller sig förtroendevalda/politiker till problemet?

•
•
•
•

Hur ska en underhållsplan vara utformad för att säkra en jämn nivå på underhållet?
Hur arbetar förvaltningar med planerna?
Hur är det verkliga underhållet i förhållande till planerna?
Hur är det verkliga underhållet i förhållande till det egentliga behovet?

•

Det har uttalats önskemål om att en checklista för identifiering av underhållsskulden skulle tas
fram innan skulden blir alltför ohanterlig och belastande. Ett underlag för en checklista kan till
exempel bestå av en fysisk del, det vill säga hur det verkligen ser ut, samt en redovisningsdel som
visar hur arbete och ersättningsmaterial/motsv bokförs och redovisas. För detta behöver
kunskapsläget inventeras och goda exempel tas fram.

•

Flera av dessa frågor kan tillsammans bilda bas för ett större projekt för djupare studium.
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