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Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
för kommunen. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens ange-
lägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt ser till att fullmäktiges 
beslut verkställes. 
Nämnderna ser till att verksamheterna bedrivs i enlighet med vad som fullmäktige bestämt 
och de lagar och föreskrifter som gäller för resp.verksamhet. 
 
Tekniska nämnden ansvarar för en stor del av samhällets tekniska infrastruktur och hela det 
kommunägda fastighetsbeståndet. Det ställer stora krav på nämnden och dess förvaltningsor-
ganisation. 
Det ställer också krav på kommunstyrelsens förmåga att ha uppsikt över nämndens ansvars-
områden och när så erfordras tillse att verksamheten bedrivs inom de ramar och mot de mål 
som fullmäktige beslutat. Frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning skall styrelsen följa med uppmärksamhet. 
 
Inom tekniska nämndens ansvarsområden finns tydliga brister i förvaltningen. Alltför ofta 
följs inte det regelverk fullmäktige har fastställt när ärenden handläggs, dokumentationen är 
bristfällig, ansvar och befogenheter inom förvaltningen följs inte åt, långsiktig planering 
saknas inom väsentliga områden, viktiga avtal har inte bekräftats med beslut eller skriftlig 
handling, uppföljning och intern kontroll kan bli mycket bättre o.s.v. 
 
Kommunstyrelsen har, enligt min mening, inte haft tillräcklig uppsikt över tekniska nämndens 
verksamhet. Styrelsen har inte med tillräcklig uppmärksamhet följt de frågor inom tekniska 
verksamheterna som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  
Det är också min uppfattning att kommunstyrelsen har brustit i sin uppgift att tillse att full-
mäktiges beslut och intentioner tillfullo verkställts inom tekniska nämndens ansvarsområde.  
 
Mitt intryck är att kommunstyrelsen är medveten om en del av bristerna. Arbete pågår med att 
förbättra rutiner, målformuleringar och styrning inom kommunförvaltningen. 
Kommunstyrelsen har också påbörjat ett arbete med att förändra kommunens förvaltnings-
organisation för att få en effektivare, mer flexibel och samlad organisation. 
 
 
Uppdrag 
Granskning av kommunstyrelsens övergripande ansvar för uppsikt, ledning och samordning 
av verksamheten med avseende på Tekniska nämndens ansvarsområde. 
 
 
Granskning/ tillvägagångssätt. 
Vid min granskning har jag informerats och fått underlag av kommunchefen K Svensson, 
teknisk chefen C-G Bengtsson, kommunsekreterare Gun Nilsson och nämndsekreterare 
Marlene Bengtsson. Jag har samtalat och ställt frågor till kommunstyrelsens ordf, tekniska 
nämndens ordf, kommunchef, teknisk chef, förvaltarna inom tekniska kontoret m.fl. Vidare 
har jag tagit del av kommunstyrelsens och tekniska nämndens protokoll från det senaste året, 
budget för år 2005, bokslut för år 2003 samt styrdokument och ett antal utredningar som rör 
kommunstyrelsen och den tekniska verksamheten i kommunen. 
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Kommunstyrelsens och Tekniska nämndens ansvar 
Kommunstyrelsens ansvar 
Styrelsen skall, enligt kommunallagen, leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Vidare skall styrelsen 
uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning. 
Kommunfullmäktige har i december 2004 antagit reglementen för kommunens förvaltning. 
I ett samlat dokument finns, förutom gemensamma föreskrifter, reglementen för styrelsen och 
alla nämnderna. 
Härutöver har fullmäktige antagit ordförandeinstruktioner.                                           
Reglementet för kommunstyrelsen förtydligar och utvecklar styrelsens lednings- och styrfunk-
tion. Det beskriver också kommunstyrelsens övriga verksamheter såsom ekonomisk förvalt-
ning och personalpolitik samt andra uppgifter enligt speciallagstiftning m.m. 
Kommunstyrelsen skall själv, enligt delegering från fullmäktige, besluta i ett antal förteckna-
de ärendegrupper. 
Det finns ett antal ytterligare styrdokument som kommunfullmäktige antagit och som skall 
ligga tillgrund för styrelsens arbete t.ex. ekonomistyrningsregler, attestreglemente, budget-
anvisningar och översiktsplan. 
Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för kommunens verksamhet. Målen som 
omprövas årligen, ligger till grund för prioriteringar och fördelning av ekonomiska ramar. 
Styrelsen fastställer mål för egen verksamhet inom ramen för av fullmäktige fastställda över-
gripande mål. 
Styrelsen fastställer förvaltningschefens ansvar och befogenheter i intern instruktion. 
 
Kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten gällande ett antal typärenden till sitt arbets-
utskott eller enskilda befattningshavare enligt en särskilt upprättad delegationsförteckning 
från år 1997. 
 
Tekniska nämndens ansvar 
I kommunallagens 6 kap 7§ anges att ” Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Nämnden skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” 
Nämnderna skall vidare enligt § 8 ”verka för att samråd sker med dem som nyttjar deras 
tjänster”. 
Kommunfullmäktige har också antagit ett antal styrdokument som gäller styrelsen och nämn-
derna enl. ovan. 
Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning av fastigheter och tekniska anläggningar, lokalför-
sörjning och byggnadsverksamhet, renhållning, vatten- och avloppsverksamhet, energi-, gatu- 
och grönområdesförsörjning. 
Nämnden skall enligt fullmäktige fastställa förvaltningschefens ansvar och befogenheter i en 
kontorsinstruktion. 
Nämnden skall fastställa mål per hela verksamhetsområde inom ramen för av kommunfull-
mäktige fastställda övergripande mål. 
 
Tekniska nämnden har antagit en delegationsordning som omfattar personalfrågor.  
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Tekniska förvaltningens organisation 
Tekniska förvaltningen är en av fem kommunala förvaltningar. Enligt uppgift är varje förvalt-
ning självständig både verksamhetsmässigt och administrativt. Vissa tjänster köps av kansliet. 
Tekniska förvaltningen är organiserad i tre verksamhetsområden med en teknisk överordnad 
chef. Varje verksamhetsområde har en förvaltare som ansvarig. En särskild personalgrupp ut-
gör en central serviceenhet för kundtjänst, förvaltningens ekonomi och sekreteriat. Därutöver 
finns en städledare med ansvar för lokalvården i kommunens lokaler. 
Inom respektive förvaltningsområde finns en eller ett par gruppledare med vissa arbetsledande 
funktioner. 
Totala antalet anställda är omräknat till årsarbeten 54,3 tjänster. Av dessa är 10 inom admini-
strationen (inkl. städledartjänsten), 9,3 är GS-anställda, 14 fastighetsskötare/vaktmästare, 18 
(26 pers.) lokalvårdare samt 3 årsarbetare inom Va-området. 
 
Iakttagelser 
Organisationsöversikten (planen) dat april 2002 är enligt uppgift fastställd av Tekniska 
nämnden. 
Tekniska nämnden har inte antagit någon delegationsordning för verksamheterna. Förvalt-
ningschefen har en vittgående ställningsfullmakt.   
Förvaltningschefen skall fastställa avdelnings eller funktions ansvar och befogenheter i intern 
instruktion. Sådan instruktion saknas.  
Antagna befattningsbeskrivningar finns inte på Tekniska kontoret. Flera befattningshavare är 
osäkra på vilka befogenheter som följer med det ansvar som det uppfattat ligger på respektive 
tjänst.  
Det är min preliminära uppfattning att det råder stor obalans i arbetsfördelning mellan olika 
tjänster inom förvaltningen. 
 
Tekniska nämndens verksamhetsområden 
Allmänt 
Tekniska nämndens verksamhetsområde framgår av reglementet. Därutöver handhar tekniska 
nämnden förvaltningen av de delar av tätorternas gatu- och väghållning samt grönområden 
som egentligen har andra huvudmän. 
Vidare har tekniska nämnden åtagit sig att förvalta Stiftelsen Hyltebostäder. 
Nämnden och dess tekniska förvaltning har en rad uppgifter med teknisk anknytning enligt 
särskild förteckning i reglementet. 
Det är en allmän uppfattning att kapitalkostnaderna är för höga och att de negativt påverkar 
utrymmet för och möjligheterna att genomföra nödvändigt underhåll och bra skötsel av an-
läggningar, byggnader m.m. Kostnadsjämförelser med andra kommuner ger en skev och 
negativ bild enligt uppgiftslämnarna. 
 
Fastighetsförvaltning och lokalförsörjning 
Kommunens fastighetsförvaltning är i första hand inriktad på att tillgodose de primära verk-
samheternas behov av ändamålsenliga lokaler. 
 
Hylte kommun äger ett fastighetsbestånd med en total lokalyta på ca: 62 000 kvm bruksarea 
(BRA). Därutöver äger kommunen genom Stiftelsen Hyltebostäder ca: 550 lägenheter. 
Samtliga kommunala fastigheter inklusive stiftelsens förvaltas av tekniska kontoret. Tekniske 
chefen är stiftelsens verkställande tjänsteman/ funktionär. 
I begreppet fastigheter ingår också förvaltning av kommunens markinnehav på ca: 1 000 ha. 
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Av arealen är nästan 600 ha produktiv skogsmark.                                                                    
Köp, försäljning och upplåtelse av mark samt fastighetsbildningsärenden är kommunstyrelse-
ärenden i Hylte kommun. 
 
Hylte kommuns lokalyta för den egna verksamheten motsvarar ca: 6,0  kvm/inv. vilket är lika 
med mediankommunen i riket. Barn- och ungdomsförvaltningen i Hylte använder dock 
betydligt större andel lokaler än genomsnittskommunen.                                                                                     
Fastighetskostnaderna i Hylte kommun år 2003 var för exempelvis skollokaler 699 kr per kvm 
BRA. Det kan jämföras med rikssnittet som låg på 562 kr per kvm BRA. 
För hela beståndet av verksamhetslokaler och särskilt boende erhålles en kvm-kostnad på 764 
kr .  
 
Kommunens fastigheter inkl. stiftelsens bostäder och lokaler förvaltas av 2,1 adm. tjänster, 
bostadsförmedlare, ekonom och förvaltare. 
Fastighetsskötseln är utlagd på 4,9 fastighetsskötartjänster på stiftelsen och 9,1 på kommun-
ens fastigheter. 
Flera företag är upphandlade i konkurrens på ett eller två år för underhålls- och olika service-
arbeten inom fastighetsbeståndet. 
 
Lokalvården leds av en heltidsanställd städledare. Lokalvården utförs av 26 st hel eller del-
tidsanställda lokalvårdare motsvarande 18 årsarbeten. Städad yta är 27 472 kvm till en kost-
nad på 6 394 tkr enligt budget för år 2005. Lokalvården kostar därmed 233 kr/kvm. 
 
Lokalnyttjande förvaltning erlägger internhyra till TK motsvarande ”självkostnaderna”. 
Kostnaderna är uppdelade på fastighetsförvaltning, lokalvård och verksamhetsvaktmästeri. 
Internhyresavtal, avtal om köp av lokalvård och vaktmästeri förutsätts vara förhandlade och 
tecknade mellan TK och brukande förvaltning. 
 
Iakttagelser 
Förhandlade och av parterna undertecknade internhyreskontrakt saknas (med något 
undantag).  
Förvaltningsavtal mellan kommunen och stiftelsen är inte undertecknat av någon part. 
Avtal mellan kund och utförare rörande vaktmästeri och lokalvård saknas. 
Totalkostnaden för lokaler är betydligt högre än rikssnittet räknat per kvm. 
Driftkostnaderna är i det närmaste lika med rikssnittet medan kapitalkostnaderna är betydligt 
högre.  
Redovisade kostnader för planerat underhåll ligger långt under rikssnittet. 
Lokalvårdskostnaderna är, vid en jämförelse med andra kommuner, mycket höga per kvm. 
Är det lämpligt att skogsförvaltningen sköts av den tekniske förvaltaren? 
 
Gator, vägar, trafikanläggningar samt parker och grönområden 
Ansvaret för vägar, gator, grönområden, övriga allmänna platser i kommunens tätorter åvilar i 
huvudsak ett antal vägföreningar. Kommunen har frivilligt åtagit sig vägföreningarnas upp-
gifter, praktiskt och ekonomiskt samt dess rättigheter och skyldigheter. 
Tekniska förvaltningen har ett informellt förvaltningsansvar för gatu- park- och väghållning. 
Den totala väglängden som förvaltas av kommunen var år 2001 nästan 7 mil med en yta på ca: 
420 000 kvm.  
 
Vinterväghållning och gatubelysningsunderhåll är flerårsupphandlat och drivs på entreprenad. 
Beläggningsunderhåll, barmarksrenhållning såsom sopning av gator, parkeringar och dyl. 
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upphandlas årligen. Vissa underhålls- och skötselinsatser utföres i egen regi såsom skötsel av 
planteringar, gaturenhållning, akuta insatser för underhåll av beläggningar och snöröjning-
/halkbekämpning på vissa vägar och allmänna platser. 
 
Av kommunens drift och underhållskostnader för vägar, gator och gatubelysning går ca:                                  
7% till beläggningsunderhåll ( rikssnitt 21%), 9 % till barmarksunderhåll (11%), 48 % till 
vinterväghållning (28%) och 35% till gatubelysning (23%) 
 
Förvaltaren för teknisk verksamhet ansvarar för verksamheten. För egenregi jobb anlitas Gs-
arbetarna. F.d tekniska förvaltaren Claes Lau är förordnad som syssloman för vägföreningen i 
Hyltebruk. 
Kommunen lämnar bidrag till övriga vägföreningar, samfälligheter och enskilda vägar enligt 
ett nyligen antaget bidragsreglemente. 
 
Kommunen sköter stora grönområden och parker i tätorterna. Av denna yta är ca: 10 ha 
gräsytor. Från och med år 2005 kommer endast halva gräsytan att klippas p.g.a. minskat 
anslag. 
Övriga ytor samt ett stort antal osålda tomter får också mindre skötsel än tidigare. 
 
Iakttagelser 
Det finns inget avtal mellan kommun och respektive vägförening. Formellt och juridiskt är de 
”sovande” vägföreningarna ansvariga för vägstandard och drift inkl. gatubelysning, trafik-
anordningar, grönområden o.dyl.  
Enligt uppgift finns det heller inget kommunalt beslut på att ta över huvudmannaskapet för 
väghållningen. 
Kommunfullmäktige har 2001-09-24 beslutat som svar på en motion att ”Huvudmannaskapet 
för vägföreningarna i Hyltebruk, Torup, Unnaryd, Brännögård, Kinnared och Landeryd skall 
övertas av kommunen”. Beslutet har inte verkställts. 
Utrymmet i budget för beläggningsunderhåll räcker endast till akuta lagningar.             
Underhållsplan för vägar, gator och vägbelysning saknas. 
 
Huvudmannen för allmän plats, tomt eller dylik mark, erinras om att marken skall hållas i 
vårdat skick. Bristande medel är inte ett godtagbart skäl för underlåtenhet. 
 
Fjärrvärmeförsörjning 
I tätorterna Unnaryd och Hyltebruk finns två små fjärrvärmenät. Kommunen köper ca: 14500 
Mwh färdig värme av Stora Enso och Sydkraft   
I Landeryd har kommunen en värmecentral som levererar värme till tre abonnenter vilka 
tillsammans förbrukar 650 Mwh. 
Totalt förbrukar 51 abonnenter ca: 13200 Mwh. 
Förlusterna motsvarar ca: 13 %  
Fjärrvärmetaxan och allm. bestämmelser för fjärrvärmeverksamheten är från 1992. Verksam-
hetsområden för fjärrvärmen är inte antagna. Anläggningarna är inte allmänförklarade. 
 
Iakttagelser 
En nyligen genomförd översiktlig utredning visar att man kan minska kostnaderna för produ-
cerad och till kunden levererad värme med åtskilliga procent. 
Tveksamt om av fullmäktige antagen taxa tillämpas? 
Förlusterna är höga. 
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Vattenförsörjning och avloppshantering 
Hylte kommun äger och driver allmänna vatten- och avloppsanläggningar i kommunens 
tätorter och är därmed anläggningarnas huvudman. Såsom huvudman har kommunen att 
fastställa verksamhetsområden och dess gränser för den allmänna va-anläggningen. 
Kommunen har antagit och meddelat ”Allmänna bestämmelser för brukande av Hylte 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA" 
 
Kommunen baserar sin vattenförsörjning på grundvattenförekomster. Fyra vattenverk har 
grusfilterbrunnar, ett har bergborrad brunn och ett verk tar vattnet från en grävd brunn.  
För samtliga vattentäkter utom Södra Unnaryd finns fastställda skyddsområden.   
Tillstånd för vattenuttag finns för Björnaryd (Hyltebruk). Vattedom finns för Björnaryd och 
Torup. 
Ungefär 2 700 abonnenter förbrukar en halv miljon kbm dricksvatten. Allt vatten mäts hos 
kunderna. Förlusterna på nätet beräknas uppgå till 10-15 %. 
Ledningsnätet är utbyggt i stor utsträckning som ett förgreningsnät med mycket ändledningar. 
I de större tätorterna är näten i huvudsak cirkulationsnät som dim. för att även klara brand-
släckningsbehovet. 
 
För avloppsreningsverken i Hyltebruk och Torup finns dispens respektive tillstånd till utsläpp 
av renat avloppsvatten. Övriga fem verk är inte tillståndspliktiga. 
Kotrollprogram finns för samtliga verk. 
Ledningsnätet är i de mindre tätorterna i huvudsak utbyggt som separatsystem och i de större 
som duplikatsystem med inslag av både kombinerat och separatsystem.  
Otäta ledningar och högt grundvattenstånd samt mycket dräneringsledningar anslutna till 
spillvattenledningarna medför stora mängder ovidkommande vatten till reningsverken. 
Vid stora flöden sker bräddning till recipienten. 
Underhåll och förnyelse genomförs på ledningsnätet år 2005 för ca: 4 milj.  
 
Två mobila reservkraftsaggregat finns för va-försörjningen. Samtliga vattenverk skall inom en 
snar framtid snabbt kunna koppla in reservkraft när så erfordras. 
 
Va-verksamheten sköts av en förvaltare och en projekteringsing. samt tre maskinister. 
Därutöver anlitas tidvis Gs-tjänster. 
 
VA-avgifterna från de ca: 8 000 abonnenterna skall täcka 95% av kostnaderna för de 
allmänna vatten- och avloppsanläggningarna. 
Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten utför tillsyn och inspektion av vatten- och avloppsre- 
ningsverken i kommunen. Miljörapport lämnas varje år för avloppsreningsverken i Hyltebruk 
och Torup till Länsstyrelsen.  
 
Iakttagelser 
Fastställda verksamhetsområde för de allmmänna va- anläggningarna är inte anpassade till 
de områden där allmänna va-anläggningar är utbyggda. Brukarens rättigheter resp. skyldig-
heter enl. va- lagstiftningen gäller inte utanför verksamhetsområdet. 
Få vattenläckor och driftstörningar tyder på tillfredsställande leveranssäkerhet.  
Beskrivningar över distributionsanläggningarna enl. dricksvattenkungörelsen saknas. 
Reservvattentäkter saknas. 
Dricksvattnet som distribueras av kommunen är hälsosamt och rent och uppfyller 
livsmedelsverkets krav för vad som är tjänligt. (ett prov i Landeryd var otjänligt 2004) 
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Tillståndsansökan som skall ersätta erhållen dispens för avloppsreningsverket i Hyltebruk 
kommer att inlämnas under året. 
Mycket ovidkommande vatten tas emot vid reningsverken i framförallt Hyltebruk och Torup. 
Stora problem med inläckage förekommer även i Rydöbruk. 
Underhållsplan eller motsavarande plan för underhåll och förnyelse av ledningsnätet saknas. 
VA- avgifterna i Hylte kommun är bland de högsta i landet. 
Inspektion av vattenverken genomföres ej av Miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt allm.råd i 
tillsynsföreskrifterna.  
 
Avfallshantering 
Ansvaret för avfallshanteringen har förändrats under senare år så att tre huvudaktörer kan 
urskiljas. Det är kommunerna, verksamhetsutövare och producenter. 
 
Kommunerna har alltid ansvar för att hushållsavfall transporteras till en behandlingsanlägg-
ning och att det återvinnes eller bortskaffas. Ansvaret omfattar inte sådant avfall som sorteras 
ut ur hushållsavfallet och som producenterna har ansvar för. 
För varje kommun skall enligt miljöbalken finnas en renhållningsordning. Den skall innehålla 
föreskrifter som skall gälla för avfallshanteringen i kommunen och en avfallsplan. 
Renhållningsordningen för Hylte kommun har antagits av kommunfullmäktige under hösten 
år 2000 (reviderat 2000-09-20) och avfallsplan har antagits av kommunfullmäktige 2002-10-
02. 
Insamling och transport av avfall till Borabodeponin och omlastningsstationen samt vidare till 
förbänning i Halmstad utförs på entreprenad. 
Totalt insamlas ca: 2 800 ton hushållsavfall från ca: 4500 hushåll.  
Producenterna har 11 återvinningsstationer i kommunen. Enligt uppgift svarar materialbolag-
en/producenterna för alla kostnader som är förenade med producentansvaret med undantag för 
kostnadsfri uppställning av containrar på Borabodeponin. 
Avtal finns med producenterna/materialbolagen. Avtalen är uppsagda. 
 
Tekniske förvaltaren har ansvaret för avfallshanteringen. Gs-arbetare anlitas inom verksam-
hetsområdet motsvarande en årsarbetare. 
 
Av riskklassificeringen för gamla avfallsupplag framgår att det finns fastställda kontrollpro-
gram för tre upplag samt att ytterligare ett upplag bör kontrolleras. Skyddsåtgärder kan 
behövas vid ett par av upplagen. 
 
Slam från avloppsreningsverken och enskilda avlopp, efter behandling i reningsverk, använ-
des vid sluttäckning av deponin i Borabo. 
Renhållningstaxan ger inkomster för avfallshanteringen som motsvarar kommunens kost-
nader. 
 
Iakttagelser 
Kommunen får inte via renhållningsavgifter eller skatter bidra till att finansiera någon del av 
producenternas ansvar. 
Renhållningstaxan ligger på en normal nivå jämfört med landets kommuner. 
Problem med stölder förekommer vid Borabodeponin. 
Mitt intryck är att kostnaderna för slamhanteringen är mycket hög. 
Informationen om avfallshanteringen till kommuninvånarna verkar vara bra. 
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På vilket sätt genomför Tekniska nämnden sitt uppdrag 
Tekniska nämndens uppgifter beskrivs som ovan nämnts i kommunallagen, reglemente och i 
ett antal styrdokument som kommunfullmäktige antagit. 
 
Tekniska nämnden har sammanträde normalt en gång per månad, juli undantaget. Nämnden 
har sedan årsskiftet en beredning som träffas inför TN-mötena. 
Ärendebeskrivningen i nämndens protokoll är i vissa fall allt för ”tunn” för att ge en klar bild 
av vad saken gäller och vad man fattar beslut om. Besluten skall klart och tydligt framgå av 
protokollet. Antalet ärenden som varit föremål för beslut är litet med tanke på verksamhetens 
omfattning. 
 
Nämnden har inte 
*  fastställt någon kontorsinstruktion enligt fullmäktiges beslut.  
*  antagit någon handling som visar vilket ansvar och vilka befogenheter förvaltningschefen  
    har. 
*  meddelat någon beslutanderätt på delegation förutom vissa beslut rörande personal- 
   ärenden. 
 
Nämnden har accepterat en vittgående ställningsfullmakt för förvaltningschefen. 
 
Nämnden har inte fastställt 
*  mål för de olika verksamheterna i enlighet med fullmäktiges beslut. 
*  regler för hur och när uppföljning och korrigeringar skall sammanfattas och rapporteras till  
    nämnden 
 
Nämnden har inte tillsett att förvaltningschefen  
*  fastställt avdelnings eller fuktionärs ansvar och befogenheter i intern instruktion. 
*  fastställt mål per ansvar inom ramen för nämnds mål  
 
Nämnden har hitintills inte konsekvensbeskrivit föreslagna investeringar. Har nämnden 
tillfullo klart för sig vilka enskilda investeringar som planeras eller genomföres? 
 
Det ankommer på nämnden att fatta beslut i vissa anställningsärenden. Tveksamt om så skett? 
Uppföljning av beslut och intern kontroll kan bli bättre. 
 
Nämnden har varken fattat beslut om eller tecknat något förvaltningsavtal med Stiftelsen 
Hyltebostäder. 
Kommunen har påtagit sig ett ansvar för väghållning m.m. som ankommer på vägföreningar. 
Avtal mellan parterna som reglerar rättigheter och skyldigheter saknas. 
 
Det är min uppfattning att nämnden inte ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt behovet av 
långsiktig planering. 
 
Ovisshet om hur den politiska och förvaltningsmässiga organisationen skall formas har under 
de senaste åren påverkat nämndens aggerande och beslutskraft. 
 
 
Hur fullföljer kommunstyrelsen sin uppgift 
Kommunstyrelsen uppgifter beskrivs som ovan nämnts i kommunallagen, reglemente och i 
olika styrdokument som antagits av fullmäktige. 
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Leder, samordnar styrelsen förvaltningen av kommunens angelägenheter i vad avser uppgifter 
som ankommer på Tekniska nämnden? 
Följer styrelsen uppmärksamt tekniska frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning? 
Ser styrelsen till att fullmäktiges beslut rörande Tekniska nämndens ansvarsområde verk-
ställes? 
Övervakar styrelsen de av fullmäktige fastställda övergripande målen, planerna och program-
en vad avser de tekniska verksamheterna?  
Bedömer styrelsen graden av måluppfyllelse? 
 
Enligt min bedömning brister kommunstyrelsen i en del av sina uppgifter enligt ovan. 
Kommunstyrelsen har inte vad jag kan se vidtagit några åtgärder med anledning av Tekniska 
nämndens underlåtenhet att till exempel 
*   fastställa kontorsinstruktioner 
*   antaga handling som visar ansvar och befogenheter för förvaltningschefen 
*   tillse att förvaltningschefen upprättar intern instruktion där ansvar och befogenheter anges 
     för avdelning och ledande funktionärer 
*   fastställa regler för hur uppföljning och korrigeringar skall rapporteras och åtgärdas inom  
     förvaltningen. 
*   teckna förvaltningsavtal med Stiftelsen Hyltebostäder 
*   teckna avtal med Vägföreningarna som reglerar ansvar, rättigheter och skyldigheter 
*   låta upprätta långsiktiga planer för exempelvis underhåll av fastigheter, gatu- och vägbe-     
     läggning, va-ledningar och gatubelysning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tekniska nämndens presidie och tekn. chefen träffas för 
samråd minst en gång i kvartalet. Dokumentationen från dessa träffar kan bli bättre.  
Kommunstyrelsens ordförande har vid några tillfällen varje år träffar med respektive nämnds 
ordförande. 
 
Mitt intryck är att styrelsen och dess ordförande kommer att tillse att tekniska nämnden fast-
ställer mål för hela verksamhetsområden samt att förvaltningschefen fastställer mål per ansvar 
inom ramen för nämnds mål. Vidare kommer styrelsen framledes att bedöma graden av mål-
uppfyllelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	Kommunstyrelsens ansvar
	Tekniska nämndens ansvar
	Iakttagelser
	
	Allmänt
	Fastighetsförvaltning och lokalförsörjning


	Iakttagelser
	
	Gator, vägar, trafikanläggningar samt parker och
	Iakttagelser

	Fjärrvärmeförsörjning
	Iakttagelser



	Förlusterna är höga.
	
	Avfallshantering


	Kommunerna har alltid ansvar för att hushållsavf
	Iakttagelser

