Tekniska nämnden 3 december 2015
I nämnden för Åhuspartiet: Åke Hultqvist, ersättare
Omfördela medel i investeringsbudgeten för 2016 så att Sånnaskolan i Åhus inte på nytt behöver renoveras om några år.
Vårt förslag avslogs och vi reserverade oss mot beslutet.
Sammanslagning av C4 Tekniks upphandlingsorganisation
med kommunens andra inköpare gick förbi tekniska nämnden. Blev enbart informationsärende.

Internbudget och Styrkort 2016

Omfördelning av investeringsmedel för att skapa
nödvändig bättre arbetsmiljö på Sånna avslogs

	
  
För Åhuspartiet och våra oppositionskamrater i Moderaterna var tekniska
nämndens budget för C4 Teknik för 2016 decembersammanträdets på förhand största ärende. Vad gäller driftsbudgeten gav vi stöd åt förvaltningens
förslag. När det gällde investeringsbudgeten föreslog vi en omfördelning inom
området skol/barnomsorgslokaler till förmån för Sånnaskolan i Åhus.
Vi ansåg att ett antal arbetsmiljöförbättringar som inte var planerade i den
nu pågående ombyggnaden av Sånnaskolan i Åhus borde utföras nu under
den period då skolverksamheten är överflyttad till inhyrda baracker. Detta
har vi tidigare på nämndsammanträden och i debattartiklar flaggat för.
Sett till att vissa andra skolinvesteringar sannolikt skulle fördröjas under
2016 och föreslagna belopp då ej skulle användas under året ansåg vi att det
fanns utrymme för att omfördela 22 miljoner kronor. 12 miljoner skulle tas
ifrån Lingenässkolan och 10 miljoner ifrån Kulltorpsskolan.
Från Åhuspartiets sida påtalade vi bland annat att de för personhälsa och
arbetsmiljö med mera nödvändiga investeringar som nu kan göras vad gäller
bland annat ventilation, innertak och belysning ska utföras nu. Ett av majoritetens tidigare och nu också använt argument att skolans framtida inriktning inte är klar har ingen avgörande betydelse för dessa miljöinvesteringar.
Oavsett framtida inriktning är förbättringen nödvändig nu.
Självfallet argumenterade majoriteten mot vårt förslag. Det hävdades, bland
annat, korrekt att investeringsbudgeten redan var tagen i kommunfullmäktige och att den inte kunde ändras utan ett nytt kf-beslut. Så långt var majoriteten inte beredd att gå. Moderaternas yrkande, som jag som ersättare instämde i, avslogs. Vi fick dock till protokollet under ”Reservation” antecknat:
”Nya Moderaterna (M) och Åke Hultqvist (ÅÅ) reserverar sig mot beslutet och

föreslår omfördelnings av investeringsmedel enligt bilaga A.”
Moderaternas yrkande finns här nedan. En debattartikel om Åhuspartiets
och M:s tankar inför budgeten Sånnaskolan finner du på hemsidans indexsida under I media, Investera behövligt i skola nu så kastas inga ”pengar i
sjön” – Kb 20151202.

Förändringar i kommunens upphandlingsverksamhet

Tekniska nämnden kördes över och fick endast
information i ärende som TN borde beslutat i!

	
  
C4 Teknik har en väl fungerande upphandlingsorganisation. På andra ställen i kommunen fungerar inte inköpen så väl som de borde. Med mål att effektivera inköp hade kommunstyrelsen beslutat att upphandlingsverksamhet/inköpsverksamhet ska samordnas som en funktion under kommunledningskontoret, KLK.
Tekniska nämnden hade inte fått chansen att behandla ärendet utan fick
enbart information om situationen. C4 Tekniks t f förvaltningschef och planeringschef upplyste engagerat om vilka konsekvenser som man från C4T:s
sida ansåg att en samordnad upphandlingsorganisation med placering på
KLK skulle få för C4 Tekniks verksamhet.
De konstaterade bland annat att upphandlingar som görs inom C4 Teknik
ofta är entreprenadupphandlingar och att de kräver en annan kompetens
och kunnighet i förhållande till andra typer av inköp. Att de som utför upphandlingarna åt C4 Teknik enligt beslutet ska sitta på KLK och inte nära
sina beställare på förvaltningen ansågs vara en nackdel. Inte minst nu under kommande år då kommunens planerade investeringar i byggnader är
mer omfattande än någon gång tidigare.
…
Denna information ledde till att jag skrev en debattartikel. Den finner du
under fliken i Media på hemsidans Indexsida, Behåll entreprenadupphandlare inom C4 Tekniks organisation – Kb 20151214

