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1. Sammanfattning 
Vi har av Askersunds kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp beslut rörande ekonomi och 
verksamhetsförändringar fattade i tekniska nämnden under 2011 och 2012. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2012. 

I granskningen konstaterar vi att tekniska nämnden 2011-06-01 fattade beslut om ett antal 
åtgärder som skulle innebära besparingar och bättre kontroll över ekonomin. En betydande del av 
dessa åtgärder är fortfarande, ca ett och ett halvt år efter beslutet, inte verkställda. Vi konstaterar 
även att återrapporteringen i nämnden i vissa fall skulle kunna ha varit tydligare. Den 
bedömningen grundar sig på vad som framgår av nämndens protokoll.  

Tekniska nämndens ledamöter har varit kritiska till tekniska förvaltningens senfärdighet och 
otydlighet gällande flera av de besparingsåtgärder som nämnden beslutade om 2011-06-01. I 
granskningen konstaterar vi dock att nämndens kritik skulle kunna ha varit än tydligare. 

2. Bakgrund 
Vi har av Askersunds kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp beslut rörande ekonomi och 
verksamhetsförändringar fattade i tekniska nämnden under 2011 och 2012. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2012. 

Tekniska nämnden har haft problem att bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram under 
senare år. Samtidigt har det varit en del oklarheter gällande ansvarsfördelningen mellan tekniska 
nämnden och kommunstyrelsen.  

Vid den ekonomiska månadsrapporteringen på kommunstyrelsens sammanträde 2011-04-05 
redovisade tekniska nämnden en prognos som pekade på ett betydande underskott vid årets slut. 
Rapporteringen medförde att kommunstyrelsen fattade beslut om att tekniska nämnden vid 
kommunstyrelsens nästkommande sammanträde skulle inkomma med kompletterande uppgifter 
om hur ekonomisk balans skulle uppnås (KS § 93). 

Tekniska nämnden beslutade därefter om ett antal åtgärder som skulle innebära besparingar och 
bättre kontroll över ekonomin. Nämndens ledamöter har varit kritiska till att dess förvaltning inte 
verkställt vissa av de beslut som fattats.  

Revisorerna i Askersunds kommun vill få en bild av vilka beslut rörande ekonomi och 
verksamhetsförändringar som tekniska nämnden har fattat under 2011 och 2012 samt vilka av 
dessa som verkställts.  

3. Syfte 
Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna en övergripande bild av vilka beslut rörande 
ekonomi och verksamhetsförändringar som tekniska nämnden har fattat under 2011 och 2012, 
vilka av dessa som har verkställts samt vilken återrapportering som skett i nämnden. Utifrån 
tekniska nämndens och kommunstyrelsens protokoll har vi granskat 

• om det går att utläsa vilka av tekniska nämndens beslut som verkställts 

• vilken återrapportering som skett i nämnden 

• vilka eventuella åtgärder nämnden har vidtagit då beslut inte verkställts 
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4. Avgränsning 
Granskningen omfattar beslut rörande ekonomi och verksamhetsförändringar fattade i tekniska 
nämnden under 2011 och 2012. 

  

5. Ansvariga nämnder 
Granskningen avser tekniska nämnden. 

6. Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Inläsning av tekniska nämndens protokoll samt vissa av kommunstyrelsens protokoll. 

7. Projektorganisation 
Granskningen har genomförts av Andreas Wendin, konsult.  

8. Resultat av granskningen 

8.1 Beslut rörande ekonomi och verksamhetsförändringar i tekniska 
nämnden 
Vid den ekonomiska månadsrapporteringen på kommunstyrelsens sammanträde 2011-04-05 
redovisade tekniska nämnden en prognos som pekade på ett betydande underskott vid årets slut. 
Rapporteringen medförde att kommunstyrelsen fattade beslut om att tekniska nämnden vid 
kommunstyrelsens nästkommande sammanträde skulle inkomma med kompletterande uppgifter 
om hur ekonomisk balans skulle uppnås (KS § 93).  

2011-04-19 fattade tekniska nämnden beslut om att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att vid 
tekniska nämndens nästkommande sammanträde inkomma med dessa uppgifter (TN § 38). Vid 
tekniska nämndens sammanträde 2011-05-17 diskuterades olika sparförslag men nämnden ansåg 
sig inte kunna fatta några konkreta beslut om besparingar vid det tillfället (TN § 52). I stället togs 
frågan upp igen vid ett extrainsatt sammanträde 2011-06-01 (TN § 61). Vid det sammanträdet 
fattade tekniska nämnden följande beslut. 

1. Att föreslå kommunstyrelsen besluta att snarast låta en oberoende konsult utvärdera 
tekniska förvaltningens organisation. 

2. Att föreslå kommunstyrelsen att utreda de ekonomiska fördelarna med 
kommunsamverkan rörande viss verksamhet inom tekniska förvaltningen. 

3. Att försälja Åsbro stationshus och varmbadhuset. 

4. Att införa nyanställningsstopp. Endast förvaltningschef eller nämnden kan ändra beslutet.  

5. Att införa årsarbetstid för personalen inom tekniska förvaltningen. 

6. Att all övertid måste beordras av chef. 
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7. Att ändra personalens arbetstider, så att större delen av dygnet täcks utan övertid. 

8. Att överföra vaktmästare till den förvaltning de arbetar mot. 

9. Att överföra kostnaden för bostadsanpassning till socialförvaltningen. 

10. Att överföra arbetsuppgifter till en av förvaltningen redan anställd person, för att få en 
lokalansvarig för hela kommunen. (Uthyrning, lokal- och internhyra). 

11. Att överföra skötseln av kommunens badplatser till kultur- och fritidsförvaltningen. 

12. Att minska och samordna gräsklippning och snöröjning samt att utarbeta en skötselplan 
över de områden som är viktigast. 

13. Att släcka ner viss gatubelysning och omarbeta belysningspolicyn. 

14. Att ha en tydligare budgetredovisning, som visar hur varje verksamhetsansvarig håller sin 
budget. 

15. Att inget deltagande i utbildningar, kurser eller studiebesök får förekomma, som inte 
godkänts av förvaltningschef eller nämnd. 

16. Att hyra ut kolonilotter. 

17. Att upphandla nya ramavtal. 

18. Att minska på kommande investeringar utifrån prioriteringsbehov. 

19. Att utvärdera förvaltningens fordonspark. 

2011-06-07 var ärendet återigen uppe i kommunstyrelsen (KS § 148). Styrelsen godkände då 
tekniska nämndens förslag till åtgärder men beslutade också om att ”en noggrannare genomgång 
ska göras av de förslag tekniska nämnden har lämnat, dels i syfte att göra en bedömning vilka 
åtgärder som är genomförbara ur ett kommunövergripande perspektiv, samt upprätta en 
genomförandeplan med en mer utförlig beräkning av besparingspotentialen. Genomgången ska 
göras i samarbete mellan tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen.” 
Kommunstyrelsen beslutade vidare att ”begära in en avrapportering från tekniska nämnden, 
utifrån den godkända åtgärdsplanen, till kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-04.” 

Tekniska nämnden har en loggbok för uppföljning av de beslut som fattas. I denna loggbok tas 
punkterna ovan upp i samband med varje nämndsammanträde. Vid sammanträdet 2012-08-22 
finns emellertid inte loggboken med i protokollet, däremot finns ett ärende som kallas ”Ej 
avslutade ärenden” (TN § 67). Vad som tas upp under denna punkt framgår dock inte av 
protokollet.  

Vid sammanträdet 2012-10-03 finns nämndens loggbok återigen med som ett ärende (TN § 76). 
Loggboken är dock inte bilagd protokollet och utifrån texten i protokollet går det inte att utläsa 
vilka av punkterna som är verkställda. Under denna paragraf i nämndens protokoll går det 
däremot att utläsa att nämnden ”ställer sig kritisk till att allt för många av deras beslut inte 
verkställs eller verkställs på fel sätt” samt att nämnden därför efterfrågar ”en noggrannare och 
mer detaljerad uppföljning i framtiden”. 
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Nedan gås punkterna 3-19 igenom punkt för punkt. Punkt 1-2 avser uppdrag till kommunstyrelsen 
därför utelämnas dessa två punkter i genomgången nedan.  

Punkten 3, Att försälja Åsbro stationshus och varmbadhuset, uppges vid sammanträden 2012-02-
22 (TN § 19) vara ”på gång”. Samma sak anges vid sammanträdena 2012-03-21 (TN § 30), 2012-
04-25 (TN § 42), 2012-05-23 (TN § 55) samt 2012-06-11 (TN § 60). Därefter går det inte i 
nämndens protokoll att utläsa vad som hänt med denna åtgärd. 

Punkten 4, Att införa nyanställningsstopp. Endast förvaltningschef eller nämnden kan ändra 
beslutet, redovisas som åtgärdad vid nämndens sammanträde 2011-09-20 (TN § 91). Trots att 
detta beslut har redovisats som att det är verkställt fattade nämnden återigen ett beslut om 
anställningsstopp 2012-10-03 (TN § 72) i samband med att delårsbokslutet avhandlades.  

Punkten 5, Att införa årsarbetstid för personalen inom tekniska förvaltningen, har inte behandlats 
i nämnden på annat sätt än att den finns med på listan i nämndens loggbok fram till sammanträdet 
2012-06-11 (TN § 60). Därefter går det inte i nämndens protokoll att utläsa vad som hänt med 
denna åtgärd. 

Punkten 6, Att all övertid måste beordras av chef, redovisas som åtgärdad vid nämndens 
sammanträde 2011-09-20 (TN § 91). 2012-10-03 (TN § 72) fattade tekniska nämnden beslut om 
övertidsstopp. 

Punkten 7, Att ändra personalens arbetstider, så att större delen av dygnet täcks utan övertid, har 
inte behandlats i nämnden på annat sätt än att den finns med på listan i nämndens loggbok fram 
till sammanträdet 2012-06-11 (TN § 60). Därefter går det inte i nämndens protokoll att utläsa vad 
som hänt med denna åtgärd. 

Punkten 8, Att överföra vaktmästare till den förvaltning de arbetar mot, redovisas som åtgärdad 
vid nämndens sammanträde 2011-09-20 (TN § 91). 

Punkten 9, Att överföra kostnaden för bostadsanpassning till socialförvaltningen, redovisas som 
åtgärdad vid nämndens sammanträde 2011-10-18 (TN § 101). Punkten redovisades dock som 
åtgärdad innan beslutet var verkställt. Vid samma sammanträde fattade nämligen tekniska 
nämnden beslut om att överföra kostnaden till socialförvaltningen. I praktiken dröjde det dock 
ända till 2012-05-01 innan detta beslut verkställdes. Detta eftersom socialnämnden bereddes 
möjlighet att yttra sig över tekniska nämndens beslut innan ärendet togs upp av kommunstyrelsen 
2012-04-03. Fullmäktige fattade sen beslut i frågan 2012-04-23 och verkställigheten skedde som 
tidigare nämnts 2012-05-01. Återrapportering till tekniska nämnden att beslutet var verkställt 
skedde 2012-05-23 (TN § 55). Men redan 2011-10-18 framstår det alltså i nämndens protokoll 
som att beslutet var verkställt. I protokollen därefter fram till dess att beslutet faktiskt var 
verkställt, november 2011 till april 2012, stod det i stället i nämndens loggbok att åtgärden var 
”på gång”.  

Punkten 10, Att överföra arbetsuppgifter till en av förvaltningen redan anställd person, för att få 
en lokalansvarig för hela kommunen. (Uthyrning, lokal- och internhyra), har inte behandlats i 
nämnden på annat sätt än att den finns med på listan i nämndens loggbok fram till sammanträdet 
2012-06-11 (TN § 60). Därefter går det inte i nämndens protokoll att utläsa vad som hänt med 
denna åtgärd. 

Punkten 11, Att överföra skötseln av kommunens badplatser till kultur- och fritidsförvaltningen, 
redovisas som åtgärdad vid nämndens sammanträde 2011-09-20 (TN § 91). 
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Punkten 12, Att minska och samordna gräsklippning och snöröjning samt att utarbeta en 
skötselplan över de områden som är viktigast, har inte behandlats i nämnden på annat sätt än att 
den finns med på listan i nämndens loggbok fram till sammanträdet 2012-06-11 (TN § 60). 
Därefter går det inte i nämndens protokoll att utläsa vad som hänt med denna åtgärd. 

Punkten 13, Att släcka ner viss gatubelysning och omarbeta belysningspolicyn, redovisas vara ”på 
gång” vid nämndens sammanträde 2011-11-15 (TN § 114). 2011-12-20 beslutade nämnden att 
uppdra åt gatuingenjören att utreda alternativ till nedsläckning av ljuspunkter inom Askersunds 
kommun i besparingssyfte (TN § 118). 2012-04-25 var utredningen klar varvid gatuingenjören 
presenterade alternativa avtalsförslag avseende gatubelysning (TN § 38). Det avtal som 
förespråkas i utredningen medför en investering på 5,8 mkr. Men på de tio år som avtalet sträcker 
sig beräknas drift- och underhållskostnaderna minska med sammanlagt 8,75 mkr. Detta förslag 
skulle innebära en större besparing än det tidigare nedsläckningsförslaget. Med stöd av 
gatuingenjörens utredning fattade tekniska nämnden vid samma sammanträde beslut om att 
förhandla med Vattenfall för att sänka de årliga drift- och underhållskostnaderna. Det framgår 
inte när eller hur denna förhandling ska återrapporteras till nämnden. Det finns inte heller någon 
uppgift om denna förhandling i de efterföljande protokollen.  

Punkten 14, Att ha en tydligare budgetredovisning, som visar hur varje verksamhetsansvarig 
håller sin budget, redovisas som åtgärdad vid nämndens sammanträde 2011-09-20 (TN § 91). 
Trots att förvaltningen angett att detta har åtgärdats påtalade nämnden vid sitt sammanträde 2012-
03-21 (TN § 20) att den ekonomiska rapporteringen behöver bli mer överblickbar. Nämnden 
förefaller således inte anse rapporteringen vara till fyllest trots att förvaltningen anser sig ha 
åtgärdat bristen.  

Punkten 15, Att inget deltagande i utbildningar, kurser eller studiebesök får förekomma, som inte 
godkänts av förvaltningschef eller nämnd, redovisas som åtgärdad vid nämndens sammanträde 
2011-09-20 (TN § 91). 

Punkten 16, Att hyra ut kolonilotter, redovisas som åtgärdad vid nämndens sammanträde 2011-
09-20 (TN § 91). 

Punkten 17, Att upphandla nya ramavtal, har inte behandlats i nämnden över huvud taget efter 
2011-06-01. Punkten finns åtminstone inte omnämnd i något av nämndens protokoll. Åtgärden 
finns inte ens med i nämndens loggbok.  

Punkten 18, Att minska på kommande investeringar utifrån prioriteringsbehov, redovisas som 
åtgärdad vid nämndens sammanträde 2011-09-20 (TN § 91). 

Punkten 19, Att utvärdera förvaltningens fordonspark, redovisas som åtgärdad vid nämndens 
sammanträde 2011-09-20 (TN § 91). Utifrån nämndens protokoll går det dock inte att utläsa vad 
utvärderingen kom fram till eller om den ledde till några åtgärder. 

Som tidigare nämnts skulle tekniska nämnden vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-04 
inkomma med en avrapportering utifrån den godkända åtgärdsplanen. Avrapporteringen ägde 
dock rum först 2011-12-06 (KS § 273) i form av en tjänsteskrivelse daterad 2011-11-17. 
Skrivelsen är undertecknad av tekniska förvaltningens chef. Skrivelsen förefaller inte vara 
antagen eller presenterad i tekniska nämnden eftersom den inte finns omnämnd i tekniska 
nämndens protokoll. 

I denna skrivelse finns en del uppgifter som inte finns med i tekniska nämndens protokoll. 
Exempelvis har vi tidigare pekat på att punkten 17 som handlar om att upphandla nya ramavtal 
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inte finns omnämnd i något av nämndens protokoll. I denna skrivelse anges att 
upphandlingsunderlag är under framtagande. I skrivelsen finns också utvärderingen av 
fordonsparken omnämnd med kommentaren att ingen förändring föreslås. 

Innan denna återrapportering till kommunstyrelsen ägde rum var tekniska nämndens ekonomi 
uppe för diskussion i kommunstyrelsen ytterligare en gång, utöver den månatliga ekonomiska 
rapporteringen. Det var i samband med att budgeten för 2012 var uppe för diskussion, 2011-11-01 
(KS § 218). I det läget fick tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en översyn av 
kostorganisationen samt park- och vaktmästarorganisationen. Översynen av kostorganisationen 
uppges vara ”på gång” i tekniska nämndens protokoll från sammanträdena 2012-04-25 (TN § 42), 
2012-05-23 (TN § 55) samt 2012-06-11 (TN § 60). Därefter går det inte i nämndens protokoll att 
utläsa vad som hänt med denna översyn. Översynen av park- och vaktmästarorganisationen tas 
dock inte upp i tekniska nämndens protokoll över huvud taget. 

När tekniska nämnden fick förslaget till budget för 2012 presenterat för sig, 2011-08-23 (TN § 
62), återremitterades förslaget eftersom nämnden ansåg att budgetförslaget inte innefattade de 
besparingsåtgärder som nämnden beslutade om 2011-06-01. 2011-09-20 var förslaget till budget 
återigen uppe i tekniska nämnden (TN § 75). Den gången innehöll budgetförslaget något mer 
preciserade besparingsåtgärder. I budgetförslaget fanns det då bland annat med en beräkning av 
vilken besparing ett övertidsstopp (punkten 6) och utbildningsstopp (punkten 15) skulle innebära. 
När det gäller övriga åtgärder som nämnden beslutade om 2011-06-01 fanns dock ingen 
besparingsberäkning med. Trots det godkände tekniska nämnden budgetförslaget.  

8.2 Våra kommentarer 
Vi kan konstatera att inga av de punkter som nämnden beslutade om 2011-06-01 var tidssatta. 
Besluten borde ha kompletterats med när de senast skulle vara verkställda samt när och hur 
återrapportering till nämnden skulle ske. Om så hade varit fallet skulle förvaltningen ha fått mera 
press på sig att faktiskt verkställa de beslutade åtgärderna.  

I nämndens loggbok under rubriken ”Rapportdatum” anges till att börja med att åtgärderna inte är 
tidsbestämda. Från och med sammanträdet 2012-02-22 har alla punkter emellertid fått 2012-03-
30 som rapportdatum. Det framgår inte av protokollet om det är nämnden som beslutat om att 
rapportering ska ske vid det tillfället eller om det är ett tjänstemannabeslut som ligger till grund 
för detta rapportdatum. Enligt vår mening ska ett sådant beslut fattas av nämnden. Vidare menar 
vi att ett sådant beslut ska framgå av protokollet. I detta fall kan vi således konstatera att något av 
följande scenarion ligger bakom rapportdatumet: a) beslutet om rapportdatum är fattat på 
tjänstemannanivå, eller b) nämndens beslut om rapportdatum framgår inte av protokollet. Oavsett 
om det är scenario a) eller scenario b) som ligger till grund för rapportdatumet är ett fel begånget 
enligt vår mening.   

Överlag menar vi att beslutspunkterna borde ha varit mer precisa och utförliga. Exempelvis 
menar vi att punkten 18, Att minska på kommande investeringar utifrån prioriteringsbehov, borde 
ha kompletterats med att nämnden införde en rutin som möjliggör uppföljning av att detta följs. 
Som fallet är nu redovisade tekniska förvaltningen vid sammanträdet 2011-09-20 att denna punkt 
var verkställd. För att verkställa ett beslut av denna typ krävs en kontinuerlig bedömning utifrån 
prioriteringsbehov. Det är inget som bara kan bockas av och sägas vara klart utan att det medför 
ett förändrat arbetssätt. För att nämnden ska kunna säkerställa att förvaltningen alltid gör en 
bedömning utifrån prioriteringsbehov skulle det ha behövts någon form av rutin som möjliggör 
återrapportering i nämnden. Nu har vi visserligen inte granskat hur detta beslut i praktiken har 
verkställts. Det är möjligt att förvaltningen har infört en ändamålsenlig rutin för detta. Men även 
om så vore fallet menar vi att det borde ha framgått av beslutet.  
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Vidare menar vi att punkten 19, Att utvärdera förvaltningens fordonspark, borde ha innehållit 
uppgift om när denna utvärdering skulle presenteras i nämnden. Som läget är nu framgår att 
förvaltningen ansåg sig vara klar med utvärderingen vid nämndens sammanträde 2011-09-20. Vi 
menar att denna utvärdering borde ha kommit upp som ett eget ärende i nämndens protokoll, inte 
bara vara något som bockas av i nämndens loggbok. När utvärderingen var klar borde nämnden 
ha fått ta ställning till vad utvärderingen kom fram till och om det skulle föranleda några 
eventuella åtgärder. Av tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2011-11-17 framgår att 
utvärderingen inte ledde till något förslag på förändring. Detta menar vi borde framgå i nämndens 
protokoll, inte bara i en tjänsteskrivelse som inte ens verkar ha varit uppe i tekniska nämnden.  

Vi menar också att nämnden borde ha beslutat om att ta fram ekonomiska kalkyler på vad de 
olika åtgärderna skulle innebära för besparingar. I den tjänsteskrivelse som innehåller förslaget 
till budget som presenterades för tekniska nämnden på sammanträdet 2011-09-20 (TN § 75) 
anges hur mycket nämnden beräknas spara med anledning av punkterna 6 (övertidsstopp) och 15 
(utbildningsstopp). Någon beräkning av besparingarna med anledning av de övriga punkterna 
framgår dock inte. Vi ser positivt på att nämnden återremitterade budgetförslaget som 
presenterades 2011-08-23 (TN § 62) eftersom ledamöterna ansåg att budgetförslaget inte 
innefattade de besparingsåtgärder som nämnden beslutade om 2011-06-01. Vi menar dock att 
förslaget som presenterades 2011-09-20 inte heller var till fyllest i detta avseende. Förslaget 
borde ha innehållit fler av de besparingsåtgärder som nämnden beslutade om 2011-06-01. 
Därmed menar vi att nämnden inte borde ha antagit förvaltningens förslag.  

Punkterna 8, 9 och 11 som handlar om att överföra verksamheter till andra förvaltningar är enligt 
vår syn beslut som tekniska nämnden inte har mandat att fatta. Dessa beslutspunkter borde i 
stället ha formulerats som att tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att 
överföra dessa verksamheter.   

Tio av de 17 punkter som riktade sig till tekniska förvaltningen är enligt tekniska nämndens 
protokoll åtgärdade. Det finns dock tecken som tyder på att nämnden och förvaltningen är av 
olika uppfattning gällande vissa av dessa åtgärder. Punkten 4, Att införa nyanställningsstopp. 
Endast förvaltningschef eller nämnden kan ändra beslutet, redovisades som åtgärdad 2011-09-20. 
Trots det fattade nämnden beslut om anställningsstopp ytterligare en gång, 2012-10-03. Om 
beslutet om anställningsstopp från 2011-06-01 verkligen var verkställt skulle inte nämnden ha 
behövt fatta ett nytt beslut om anställningsstopp drygt ett år senare. Om det i ett beslut inte 
framgår att det är tidsbegränsat gäller beslutet till dess att det upphävs av nämnden. Enligt vad 
som framgår av tekniska nämndens protokoll finns det ingenting som tyder på att nämnden har 
upphävt beslutet från 2011-06-01 om anställningsstopp. Huruvida detta beslut verkligen 
verkställts eller ej kan nämndens ledamöter kontrollera genom att ta del av de delegationsbeslut 
som rapporteras till nämnden vid varje sammanträde eftersom beslut om en anställning är ett 
beslut som respektive chef fattar på delegation av nämnden.  

En annan åtgärd som redovisats som verkställd är punkten 14, Att ha en tydligare 
budgetredovisning, som visar hur varje verksamhetsansvarig håller sin budget. Trots det har 
nämnden, efter att denna punkt redovisats som verkställd, uttryckt att rapporteringen behöver bli 
mer överblickbar.  

Punkten 13, Att släcka ner viss gatubelysning och omarbeta belysningspolicyn, har inte verkställts 
enligt formuleringen i beslutet från 2011-06-01. I stället har denna punkt lett till en utredning som 
i sin tur lett till att nämnden fattat ett nytt beslut med innebörden att en förhandling ska ske för att 
sänka de årliga drift- och underhållskostnaderna gällande gatubelysningen. Om denna förhandling 
har ägt rum eller påbörjats framgår dock inte av nämndens protokoll. Även beslutet om att inleda 
en förhandling för att sänka de årliga drift- och underhållskostnaderna gällande gatubelysningen 
borde ha varit tidssatt samt innehålla uppgift om när och hur återrapportering i nämnden ska ske.  
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Punkten 3, Att försälja Åsbro stationshus och varmbadhuset, har i nämndens loggbok angetts vara 
”på gång” vid varje sammanträde från februari 2012 till juni 2012. Därefter framgår det inte av 
nämndens protokoll vad som hänt i ärendet. I tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2011-11-
17 framgår att försäljning pågår och att mäklartjänster upphandlas. Men denna skrivelse 
förefaller, som tidigare nämnts, inte ha varit uppe i tekniska nämnden. 

Bedömningen utifrån vad som framgår av tekniska nämndens protokoll är att det inte har 
påbörjats några åtgärder alls gällande fem av de 17 punkter som riktade sig till tekniska 
förvaltningen. Det handlar om punkten 5, Att införa årsarbetstid för personalen inom tekniska 
förvaltningen, punkten 7, Att ändra personalens arbetstider, så att större delen av dygnet täcks 
utan övertid, punkten 10, Att överföra arbetsuppgifter till en av förvaltningen redan anställd 
person, för att få en lokalansvarig för hela kommunen. (Uthyrning, lokal- och internhyra), 
punkten 12, Att minska och samordna gräsklippning och snöröjning samt att utarbeta en 
skötselplan över de områden som är viktigast samt punkten 17, Att upphandla nya ramavtal. De 
fyra första av dessa fem finns åtminstone med i nämndens loggbok medan punkten om att 
upphandla nya ramavtal inte ens finns med i loggboken. Mot bakgrund av informationen i 
tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-11-17 kan dock konstateras att 
förvaltningen har vidtagit vissa åtgärder inom ramen för några av dessa fem punkter. Vi menar att 
det är något som måste framgå av tekniska nämndens protokoll eller tillhörande tjänsteskrivelser.  

Utöver de punkter som tekniska nämnden fattade beslut om 2011-06-01 har kommunstyrelsen 
gett nämnden i uppdrag att genomföra en översyn av kostorganisationen samt park- och 
vaktmästarorganisationen. Utredningen gällande kostorganisationen har enligt protokollen varit 
”på gång” från april 2012. I protokollen efter sommaren 2012 går det inte att utläsa vad som hänt 
med utredningen. Vi ser det som en brist att utredningen gällande park- och 
vaktmästarorganisationen inte finns omnämnd i tekniska nämndens protokoll över huvud taget.   

Vi anser det vara bristfälligt att drygt en tredjedel av de åtgärder som tekniska nämnden beslutade 
om 2011-06-01 inte har verkställts ca ett och ett halvt år efter beslutet. Av tekniska nämndens 
protokoll framgår att nämndens ledamöter varit kritiska till förvaltningens senfärdighet och 
otydlighet gällande dessa åtgärder, vilket vi ser positivt på. Vi menar dock att nämnden borde ha 
varit ännu tydligare angående detta. Exempelvis menar vi att tekniska nämnden borde ha lyft 
frågan vidare till kommunstyrelsen.   

 

KPMG, dag som ovan 

 

Andreas Wendin 
Konsult, offentlig sektor 
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