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Skamsen tystnad under möte vänt till gillande vid kaffet

Bristande kommunal kompetens dyrt
Extern expertis behövs sa Åhuspartist
Årets första KF-möte inleddes med information från kommunens evenemangsansvarige Anders Olsson om det kommande årets större evenemang
inom kommunen i allmänhet och den stundande ”Andra chansen” ingående
i Melodifestivalen 2018 i synnerhet. Det senare innebär sannolikt kommunens största evenemang någonsin och spänner över en hel vecka med
avslutande TV-sändning lördagen 3 mars.
Därefter var det Fredrik Åsare´s, VD för Åhus Hamn & Stuveri AB, tur att
ge KF en sammanfattande information om företaget, dess verksamhet samt
problem och möjligheter inför framtiden och en önskelista över områden där
kommunen skulle kunna bidra på ett positivt sätt. Båda föredragningarna
uppskattades av KF-ledamöterna.

Misslyckat genomförande blev återgång till ruta 0
Under ärendet ”Informationer” föredrogs även fyra revisionsrapporter från
PWC. Under en av dessa – ”Förstudie av hantering avseende hävning av avtal med upphandlad systemleverantör” – beskrevs en totalt misslyckad implementering av nytt verksamhetssystem inom Arbete- och välfärdsförvaltningen. Förverkligandet av systemet resulterade i ett vite på 3,3 MSEK till
systemleverantören vid avtalsuppsägningen och återgång till ruta 0 i verksamheten.
Denna rapport föranledde undertecknad att äntra talarstolen och beskriva i
sammanfattande ordalag det totala misslyckandet och ge några allvarliga rekommendationer inför kommande upphandlingar och implementeringar av IT-system av något slag. Kommunen saknar helt kompetens
inom området och måste inse hur viktigt det är att köpa in externa proffs för
att leda kravspecificering, upphandling och genomförande.
Man måste även ha respekt för den tid det tar att genomföra denna typ av
projekt och att inbegripa den berörda personalen i hela processen. Mitt anförande möttes av tystnad men uppskattande kommentarer i kaffepausen. Tystnaden tolkar jag som ett tyst medgivande och kanske även litet
skamset eftermäle från ansvariga politiker och tjänstemän.

Klimatärenden tyngsta med debatt i timmar…
Mötets i särklass tyngsta ärenden var ”Klimat- och energistrategin” samt
”Klimatanpassningsplanen”. Eftersom jag suttit med i klimatberedningen,
som tagit fram förslagen, så nöjde jag mig med ett kort och sammanfattande inlägg till stöd för förslagen.
Diskussionerna pågick ett par timmar och fick avbrytas på slutet. Tidvis gick
de över till halvt ideologiska inlägg mellan majoritetens företrädare, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Visst tål ämnena att diskuteras eftersom väldigt lite fakta och mycket antaganden ligger till grund för prognoserna om
klimatets utveckling det kommande seklet.
Några ärenden om detaljplaner och försäljning av mark hanns med innan
klockan började närma sig 18 och ordförande föreslog att resterande motioner skulle bordläggas till nästa möte, däribland en Åå-motion. Samtidigt informerade hon också om att februarimötet blir inställt på grund av för
få ärenden.

