Tekniska nämnden 14 januari 2016
I nämnden för Åhuspartiet: Åke Hultqvist, ersättare
Mästrande frågor och upprörda känslor. Nämndens vägran att
ta en protokollsanteckning till protokollet med motivationen
att den var för lång. En nämndsordförande som vände ryggen
till vid handhälsning före mötet.
Inte vid något tidigare sammanträde med tekniska nämnden
har jag som Åhuspartiets representant fått det så hett som
vid detta sammanträde. En motion – och kanske annat –
väckte vissas engagemang.
Dessutom presenterades tankar om en sandtoppsstig i Furuboda.

Åhuspartiets Motion 13/2015 – C4 Tekniks uppgifter
kräver annan ledningsstruktur – nu!

Uttryck i motion om att utreda bolagisering störde
Nämnd agerade mot KL, nekade ”lång” anteckning

	
  
Tekniska nämndens förvaltning C4 Teknik har under decennier genom olika
”icke önskvärda” händelser av olika art uppmärksammats i medias strålkastarljus, vilket är viktigt i en demokrati.
C4 Tekniks arbetsområde och ansvarsområde är omfattande och svårstyrt.
Under åren har ett antal chefer, förvaltningschefer såväl som andra, tvingats
lämna sina befattningar eftersom arbetsgivaren, Kristianstads kommun, inte
ansett att uppgifterna skötts på tillfredsställande sätt. Så sent som i september 2015 fick den senaste ordinarie förvaltningschefen lämna eftersom
hon ansågs inte ha lyckats med sina uppgifter.
Är det den anställdes fel att en person ”misslyckas”? Är det oförmåga, inkompetens, på HR-avdelningen som leder till att ”fel” personer anställs till
”rätt” jobb?
Kan det möjligen vara arbetet, befattningens innehåll och krav, som bidrar
till att en enhet, en förvaltning är svårstyrd? Finns uppgifter som kan skötas
på andra sätt, i annan form? Så att chefer – och också anställda – kan
känna tillfredsställelsen av att lyckas i sina jobb?
Åhuspartiet föreslog i sin motion att det skulle utredas snarast om en partiell bolagisering av C4 Teknik. Tillsättandet av en ny ordinarie förvaltningschef skulle anstå till utredningen var klar.

Tankarna och åsikterna i motionen var inte nya. Frågan om bolagisering
diskuterades även av majoritetsstyret 2010-2014 – och ansågs som känslig.
När den nu aktualiserades i en motion kom kanske initiativet från ”fel” parti
– Åhuspartiet – och blottade därmed bristande handlingskraft och mod från
de större partierna?
Vid föredragningen fick Åhuspartiet beröm för en ”bra beskrivning av C4
Tekniks verksamhet”. Ledamöter i TN hade dock många synpunkter på motionens författare, innehåll och formulering – och ansåg bland annat att uttrycket att i motionen jämföra C4T:s verksamhet som en ”koloss på lerfötter”
var, mjukt uttryckt, illa valt.
TN beslöt att anse motionen besvarad. Den anteckning som jag lämnade till
protokollet vållade nya diskussioner. Ordföranden ansåg att den var för lång:
”protokollsanteckning bör hållas så kort som möjligt, ingen uppsats.”
Skulle nämnden förvägra den? Flera uttryckte sina åsikter, som gick isär.
Kommunallagen åberopades. I den sägs inget om längden på en protokollsanteckning. Nämnden erbjöd då möjligheten för mig att komma in med
en kortare protokollsanteckning.
Motion, ursprunglig och förvägrad protokollsanteckning samt av nämnden
accepterad protokollsanteckning finns länkar till nedan här.
Motionen kommer du till via fliken Motioner och Yttranden på indexsidan.
Två protokollsanteckningar finns här. Både den som TN inte accepterade
och den kortare som TN beslöt att acceptera.

Informationer

Planer på sandtoppstig innovation utan sin like
Riktlinjer för servering träder i kraft 1 januari 2017

	
  
Under punkten Informationer presenterade Hans Cronert, Naturvårdssamordnare Kristianstads Vattenrike, de första och unga planerna på en
”världsny” attraktion, en sandtoppstig.
Förstudier har gjorts om att öster om Furuboda Kursgård anlägga en plankförsedd ”promenadstig” som sammanbinder topparna på sanddynerna. Tankarna har presenterats för och diskuterats med ledningen för Furuboda
Kursgård som såg värden i dessa, bland annat för ökad tillgänglighet för
personer med rörelsehinder.
Stöd för tankarna gavs bland flera i TN av Åhuspartiets representant.

Bland informationspunkterna togs också Riktlinjerna för uteserveringar i
Kristianstads centrum, upp. Riktlinjer som i sin ursprungliga form med rätta
blivit omstridda. Målet är att de ska träda i kraft 1 januari 2017 och då i en
mindre begränsande och för berörda företagare mer tilltalande form.

