Protokollsanteckning
Gällande ärende 6 Motion – C4 Tekniks uppgifter kräver annan ledningsstruktur – nu! – vid tekniska nämndens sammanträde den 14 januari 2016.
Åhuspartiets motion av 29 september 2015 remitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning vid fullmäktiges sammanträde
20 oktober. Dessförinnan hade Åhuspartiet senast lyft frågan i en insändare
i Kristianstadsbladet 24 september.
Vårt förslag om partiell bolagisering av C4 Teknik fick till viss del sitt initiala
svar genom Tekniska nämndens beslut om att vid dess sammanträde 5 november ”ge C4 Teknik i uppdrag att utreda förutsättning för att bolagisera
Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun.” med redovisning för nämnden senast i maj 2016.
TN beslöt då att utredningen skulle göras inom C4 Teknik, något som undertecknad och Moderaternas ledamöter inte ansåg vara lämpligt, vilket antecknades i protokollet. Att en förvaltning utreder, delar av, sin egen verksamhet och dess former – nu i ett första steg som förvaltningsform alternativt bolagsform – för att förhoppningsvis finna nya effektivare sätt att bedriva
den verksamhet som omfattas och utreds är inte lämpligt. Beredningen av
svar på Åhuspartiets motion borde här också ha skett av annan, som extern
aktör eller Kommunledningskontoret.
Från Åhuspartiets sida ser vi fram emot att den utredning, som Åå i sin motion önskat, utförs på ett ytterst seriöst sätt så att det beslut som kommer av
den resulterar i en verksamhet, eller verksamheter vid uppdelning av nuvarande C4 Tekniks ansvar, som leder till högsta bästa effektivitet och kvalitet
och service för kommunens kunder samt arbetsro och uppskattning för de
anställda, arbetets utförare. Den eller de som ska leda verksamhet måste ges
de absolut bästa förutsättningar för att lyckas, vilket vi anser inte getts under en lång följd av år.
En tillsättning av en ny ordinarie förvaltningschef, vilket som tidigare naturligtvis sköts av kommunstyrelsen, bör, anser vi, ej ske förrän utredningen är
klar och verksamhetens framtida former är beslutade. Den/de som anställs
som verksamhetsledare – i C4 Teknik och eventuellt bolag – ska i förväg
kunna veta vad som gäller och förväntas. Att leda en förvaltning eller ett bolag kräver olika kvaliteter, vilket bör av KS beaktas vid tillsättning.
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