Kommunfullmäktige 16 februari 2016
Tjänstgörande Åhuspartist: Jan Olsson
En sansad föreställning där allt hanns med även tidigare bordlagda ärenden. Så kan februari-fullmäktige sammanfattas.
Jag hade för dagen laddat för Kommunens och stadens ”Vattenärende/presentation”. Ordföranden Anna-Kerstin Larsson informerade i sina inledande ord att ärendet kommer på KF i mars.
Därmed stängde jag igen ”Pandoras ask”. Ändå lyfte jag på locket
till asken lite under ärendet Lokala Miljömål för Kristianstads
kommun.

Merete Tillman, chef för Arbete- och välfärdsförvaltningen

Genomarbetad presentation om ”flyktingläget”
bringade klarhet och fick lugnande effekt
Inledningsvis höll Merete Tillman, chef för Arbete- och välfärdsförvaltningen,
en mycket bra, väl förberedd och genomarbetad presentation om ”flyktingläget”.
Informationen bringade klarhet och gav framförallt svar på mångas frågor.
Det hade definitivt en lugnande effekt, något som kommer naturligt när man
inte längre svävar i total ovisshet vilket kaoset under hösten/vintern ledde
till. Då var det enda vi visste att miljoner och miljarder rann ut samtidigt
som vård och omsorg gick/går på knä.

Lokala miljömål för Kristianstads kommun perioden 20162020

Alla biföll och Åhuspartiet hade synpunkter
Taktiskt sett – ligger en hund begraven?
Lokala Miljöplanen antogs med alla partiers bifall. Åhuspartiet hade dock
synpunkter på den punkt som handlade om ”Hållbar bebyggd miljö”.
Det gällde bland annat översvämningar som skapas till följd av de ständigt
förskjutande luftströmmarna, övriga vindar, hydrologi, temperaturer och
andra delar som ingår i samlingsbegreppet "geologi". Dessa "naturkrafter"

låter inte vänta på sig för att Kristianstad kommun inte har hunnit förbereda
sig att möta dem med att trygga boendemiljöerna.
Med tanke på att den presentation som är i pipelinen ytterligare flyttar fram
färdigställandetiden för vallen i Kristianstad vid Hammarsjön till 2024 kan
det faktum att miljömålen antogs nu – taktiskt sett – framöver leda till en
argumentation om att det redan finns ett godkännande? Här kan ”en hund
ligga begraven”.
	
  

Nytt naturvårdsprogram för Kristianstads kommun
	
  

Vattenriket hyllades ur alla perspektiv
Är samtidigt ett hot vid översvämning
Naturvårdsplanen fick bifall av samtliga partier och värdegrunderna för Vattenriket som närmiljö och alla perspektiv på detta lyftes fram och hyllades.
Åhuspartiet angav också att hälsoperspektivet var av stor vikt. Vi poängterade också att uppfattningen om vattnet – som kommunalrådet Helene Fritzon särskilt hyllade och angav samtidigt som hot – delades av Åå. Vattnet är
ett inte tidsplanerat hot, som då hotet blir verklighet leder till översvämning.
	
  

Avtal med Migrationsverket om ensamkommande barn
2016
	
  

Antal flyktingbarn fastställt ger möjlighet planera
Avtalet med Migrationsverket fick bifall av alla utom SD. Innebärande att
kommunen får ett fastställt antal flyktingbarn (specificerad ålder 13-17 år)
för 2016 och därmed kan planera efter detta.
Om kommunfullmäktige svarat ett NEJ till avtalet hade staten ”pekat med
hela handen” utan möjlighet att hindra detta. Således ett tvångsbeslut.
Åhuspartiet kommenterar att så länge det finns en klar och tydlig bild av
situationen och avtalet från staten följs finns möjlighet till ett stabilt läge.

Motion - Inrätta årets pedagog i Kristianstads kommun

Åå stödde förslag om att hedra skicklig lärare
Majoriteten var emot och debatten blev hetsig

Åhuspartiet biföll M:s motion om omnämnande/pris som årets pedagog .
Jag kommenterade att lärarkollektivet inte kan ligga med alla lärare på
samma nivå. Ingen organisation/verksamhet är ju starkare än sin svagaste
länk. En ”morot” som möjligheten att bli Årets pedagog kan bli den
sporre/drivfjäder som ger en positiv spiraleffekt för många. ”Priset” kan
alltså bidra till att lyfta kollektivet som helhet.
Vi i oppositionen ansåg att utnämnande av en Årets pedagog torde vara ett
eftersträvansvärt erkännande.
Tyvärr kom gammalt groll mellan nuvarande ordförande i BUN Anders Tell
(S) och vice ordf Fredrik Axelsson (M) (före valet ombytta roller) med ett
munhuggande på lägsta nivå. Båda dessa misslyckades i sin sandlåda.
Motionen avslogs, votering begärdes för sent av Fredrik A och oppositionen –
M, KD och Åå – lämnade in gemensam reservation.

