Kommunfullmäktige 17 november 2015
Tjänstgörande Åhuspartist: Jan Olsson

Mötet inleddes med stor tystnad i ett par minuter för offren och det inträffade i
Paris samtidigt som ordföranden höll ett lågmält tal under tiden för att hedra de
omkomna och drabbade. Denna uppstart berörde mycket.
KF denna tisdag blev även denna gång en rumphuggen föreställning med huvuddelen platta ärenden som agenda med anledning av att badhusärendet åter
lyftes ur och kommer i december och fokus var således på Lingenässkolan.
Med anledning av den omvärldssituation som nu råder i flyktingfrågan insåg alla
närvarande att vi kan inte längre fortsätta ha en allt för snabbt ökande andel av
kommunens skolverksamhet inrymd i baracker och med den ökning av barn i
skolålder som gör att när just exempelvis Lingenässkolan kan vara färdig för
+800 elever så kommer det omgående att behövas minst en lika stor skola till
förutom de elevplatser som finns i dagsläget med då ett jättestort renoveringsbehov för flera skolor. Det är således behovsläget redan nu och det som legat i
”pipelinen” gångna året. Vi är ju inte enda kommunen i landet som står inför
dessa utmaningar.

Ledamöternas frågestund

Åhuspartists önskan om ett-ordssvar
ledde till genomgång av svarsregler
Innan frågestunden går ordföranden igenom de regler som skall gälla vid just frågestund och
kommenterade utdelad handling särskilt för detta. Upprinnelsen för det hela var när jag för två
månader sedan ställde den enkla frågan angående badhus i Åhus under tiden det skall förhandlas och byggs i Kristianstad med försenat färdigdatum där jag vid det tillfället endast
önskade ett Ja- eller Nej-svar eftersom frågan bara får ta en minut att formulera och inte mer
än en minut att besvara. Då vid det tillfället malde Helen Fritzon i gång på allvar med sin vanliga överkörningston och angav att det inte gick att svara på en minut och jag fick en kommentar av ordföranden om denna frågeställning.
Detta föranledde att När BUNs ordförande Anders Thell skulle svara på en fråga nu sa han
förstås att det inte går att svara på en minut – sittande majoritets nya strategi. Vi får se vad
som blir i fortsättningen nu när de, majoriteten, fått detta nygamla verktyg för att slippa ifrån
att svara.

”Inget pengaproblem…”
BUNs ordförande Anders Thell anförde skolsituationen och skolans situation i kommunen
och avslutade med att säga att ”detta är inget pengaproblem”, något som fick auditoriet att

närmast tappa andan. Det kändes så dumt så det föranledde inga vidare kommentarer av
värde, det föll på sin egen orimlighet.

Ja till detaljplan för skola för 800+ elever

Enigt fullmäktige bakom Lingenässkolan
efter utmärkt beskrivning av ordförande
Byggnadsnämndens ordförande Sonny Modig inledde detta mötes huvudärende med en alldeles utmärkt, objektiv beskrivning och inte minst saklig angående nämnda skola. Han krattade
manegen med det långa och uttömmande tal han höll. Resultatet blev att samtliga partier biföll nya detaljplanen främst för att alla insåg att det måste börja byggas nu om inte allt skall
braka ihop.
Jag valde att kommentera att nu har man återigen gett sig på heliga kor. För några år sedan
när man antog plan att bygga ett av de tre höghusen vid Finlandshusen en bit in i Tivoliparken
och nu, mot såväl länsstyrelse som väljarna, boende, naturvårdare och alla andra ändra planerna för skolan på Näsby och bygga väster om Stridsvagnsvägen, vilket tidigare varit sagt
skall vara och förbli ströv- och rekreationsområde. Därtill är det redan olika nivåer av
skyddsvärt område plus att det tangerar till Natura 2000 område.
Jag anser att vi måste hålla dessa tankar vid liv liksom beaktandet av övertramp. Annars
kommer det snart att drabba även oss här i den finaste delen av kommunen. Det är säkert bara
en tidfråga innan detta händer i och kring Åhus med omland.

Valärenden
Krister Olsson Åhuspartiet valdes för fortsatt nämndemansuppdrag i Kristianstads Tingsrätt.

Motioner, interpellationer och medborgarförslag
Inga motioner från Åhuspartiet denna gång. Däremot från två av andra fullmäktigepartier:
• Vänsterpartiet, vill ha 30 timmars normalarbetstid.
• Kd, vill avsätta lägenheter vid nyproduktion för bostadssociala ändamål.
Medborgarförslag hade lämnats in gällande:
• att öka integrationen genom att bussa utlandskommande elever till skolorna utanför Kristianstad.
• gatlampor på G/C vägar mellan Hammar och Hammarslund.
• att minska avgiften till Kommunala musikskolan, instifta ekonomisk fond. Förlagsgivaren
refererar till Barnkonventionen angående lika rättigheter och lika värde.
Fullmäktigesammanträdet var denna gång en föreställning på mindre än tre timmar.
Kf:s handlingar och protokoll hittar ni på Kristianstads kommuns hemsida,
www.kristianstad.kommun.se

