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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Gustaf Kangeryd 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
2021-11-16 

Svar på motion: Inför rutiner för dokumentation av 
årligt underhåll 

Förslag till beslut 

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Inför rutiner för dokumentation av 
årligt underhåll, inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Sammanfattning 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 februari 2021 
föreslagit att Täby kommun ska införa rutiner för dokumentation av årligt 
underhåll av fastigheter och infrastruktur för att årsvis kunna följa upp 
dokumentationen. Motionären menar att detta förebygger kostnadskrävande 
insatser som kan uppstå på grund av bristande underhåll.  

Täby kommun har idag fasta rutiner för dokumentation av underhåll och skötsel 
av kommunens infrastruktur. Personal på samhällsutvecklingskontoret har 
regelbundna avstämningar där statusen kring kommunens vägar ses över. Det 
genomförs också en större årlig besiktning av körbanor, gångbanor och 
cykelbanor. All dokumentation kring asfaltering och underhåll av gator och 
gångbanor läggs in och följs upp i ett verksamhetssystem. Drift- och underhåll av 
VA-anläggningen dokumenteras huvudsakligen i ett eget verksamhetssystem med 
avtalsuppföljning av Täby kommuns upphandlade samarbetspartners eller årlig 
tillsyn.  
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Ärendet 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 februari 2021 
föreslagit att Täby kommun ska införa rutiner för dokumentation av årligt 
underhåll av fastigheter och infrastruktur för att årsvis kunna följa upp 
dokumentationen. Motionären menar att detta förebygger kostnadskrävande 
insatser som kan uppstå på grund av bristande underhåll.  

Motionen behandlas även i kommunstyrelsen samt i kultur- och fritidsnämnden. 
Där behandlas motionärens frågor om underhåll av kommunens bebyggda 
fastigheter respektive motionsspår. 

Täby kommun har idag fasta rutiner för dokumentation av underhåll och skötsel 
av kommunens infrastruktur. Personal på samhällsutvecklingskontoret har 
regelbundna avstämningar där statusen kring kommunens vägar ses över. Det 
genomförs också en större årlig besiktning av körbanor, gångbanor och 
cykelbanor. All dokumentation kring asfaltering och underhåll av gator och 
gångbanor läggs in och följs upp i ett verksamhetssystem. Drift- och underhåll av 
VA-anläggningen dokumenteras huvudsakligen i ett eget verksamhetssystem med 
avtalsuppföljning av Täby kommuns upphandlade samarbetspartners eller årlig 
tillsyn. Där finner man exempelvis dokumentation över de åtgärder som utförs på 
ledningsnätet. Det kan vara planerat- eller akut avhjälpande underhåll, eller 
planerade investeringsarbeten. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Mathias Rudh 
Avdelningschef Teknik och stadsmiljö 
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Bilagor 

- Motion- Inför rutiner för dokumentation av årligt underhåll, daterad 8 
februari 2021 

 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Handläggare Gustaf Kangeryd 
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