Kommunfullmäktige 14 april 2016
Tjänstgörande Åhuspartist: Jan Olsson
Lösning på trafikproblem och fler bostäder genom förvärv av central fastighet i Åhus.
Rejäl skärpning krävs anser Oppositionen sedan kommunala
ekonomin 2015 räddats till plus av ”flyktingpengar”.
Åhuspartiet lyfte vikten av att ta oberäkneligt översvämningshot
på allvar både i framtida investeringar och i ett påskyndande av
arbetet med kust- och havsplanen.
Heltid för alla tillsvidareanställda klubbat. Åå, M och KD anser
att det ska införas 2017.
Debattlystnad gjorde att bland annat två ärenden med
Åhuspartimotioner flyttades till majfullmäktige.
Läs Jannes rapport från fullmäktige nedan.

Förvärv av Kollekulla 12

Förvärv av central Åhustomt med syfte få
fler bostäder och kommersiella lokaler
Förvärvet av fastigheten Kollekulla 12	
  i Åhus för en köpeskilling av 11,5 miljoner kronor godkändes av kommunfullmäktige.
Området omfattar knappt 8000 kvadratmeter. Det ligger väster om Vallgatan
och söder om Hamnleden. Hyresgästerna i byggnaden, Optimera och Klippoteket, får stanna kvar till dess att en ny detaljplan för området antagits.
Kommunen har tidigare köpt de angränsande fastigheterna Kollekulla 11
och 14. I fullmäktigehandlingen beskrivs avsikten med förvärven så här:
”Syftet med förvärvet är att på ett bättre sätt kunna utveckla en sammanhållen bebyggelse för området där kommunens avsikt i enlighet med planprogramsuppdraget är att utveckla området med bostäder och som komplement
till detta eventuellt mindre kommersiella lokaler i markplan samt skapa en
bra trafiklösning för Åhus.”
	
  

Årsredovisning 2015

AFA-pengar för flyktingar räddade sitsen
Oppositionen krävde rejäl skärpning
Fastställandet av Årsredovisning 2015 blev en nästan två timmar lång utdragen historia. Det blev inte vad man räknat med. Talarlistan var lång och
blev allt längre vad det led.
Koncensus blev i vart fall bifall från samtliga talare.
Med stort eftertryck från oppositionspartierna – M, KD och Åå – påtalades
att det måste bli en rejäl skärpning och att det som räddat hela situationen
från att ekonomiskt krascha för kommunen var de statliga AFA-pengar för
uppkomna flyktingsituationen som tog fart andra halvan av 2015.
Sjukskrivningstalen är onormalt stora för de kommunanställda vilket inte
heller kunde slätas över. De utgör ett allvarligt problem för kommunen, något som måste tas tag i.
Christina Borglund, KD, poängterade särskilt att den lånekarusell som den
styrande alliansen vill igångsätta kommer att dra kommunen till skulder på
med än en miljard inom 3 år från att kommunen varit skuldfri så sent som
2011.
Jag påtalade att framtida investeringar enligt den omfattande investeringsplanen först skulle säkras upp med anledning av översvämningsriskerna.
Ingen vet när översvämningar kan drabba låglänta områden igen. Jag gjorde
liknelsen att ”man bygger först grunden på huset. Sedan reser man väggar
för kunna få upp taket, taket som sedan skall skydda allt det andra som
skall in där under”. Jag angav att Kristianstads kommun gör tvärtom. Man
bär in en massa i huset som är utan tak – och så kommer regnet och förstör
allt. Jag angav dock att det oförutsägbara uppkomna kostnadsläget i och
med omvärldsläget inte direkt kan lastas kommunen då det styrs av nationella beslut.
Kalle Heise, MP, menade att det eftersatta (besparade) underhållet som
starkt eftersatts är stor anledning till de kostnader som nu uppstått då det
måste byggas nytt.
Styrande alliansens talare höll lågmälda försvarstal, allt för att dämpa allvaret i sin bristande ledning och styrning av förvaltningarna. Marianne Eriksson, S, ordförande i Omsorgsnämnden, var mycket ödmjuk i sin framställan
av vad som hänt och vad som var skälen till omsorgens ekonomiska haveri.
Arbete- och Välfärdsnämndens ordförande Radovan Javorek, L, meddelade
att det tillkommit drygt 100 nyanställda inom förvaltningen. Det förstod vi
alla att det handlar om konstruerade arbetstillfällen för att kamouflera verkligheten.

Det mest positiva alliansen hade att komma med var Kultur- och Fritid där
ordföranden Jonas Fasth, L, angav att idrotten som aktivitet ökat mycket
och skall ökas än mer. Han uttryckte att ”det går bra för Kultur och Fritid”.
Talarlistan var betydligt längre än det axplock jag återgivit här. Genomgående kan tilläggas att alliansens talare lågmälda och i samtliga fall lyste det
klart igenom att man såg problemen som uppstått.
I samband med Kommunstyrelsens behandling av ärendet lämnade Oppositionens representanter från M och KD in en protokollsanteckning med innehållet:
”Nya Moderaterna, Kristdemokraterna och Åhuspartiet ser med oro
på bokslut för 2015.
Årets plusresultat på 10,5 mkr hade inte varit möjligt att uppnå
utan återbetalde AFA-pengar (33.8 mkr) samt pengar som utbetalats för flyktingsituationen. Det under liggande resultatet för året
är utan det engångstillskottet som AFA-pengarna utgör ett minusresultat på 23,3 mkr.”
	
  
	
  

Revisionsberättelse för år 2015 samt fråga om ansvarsfrihet

Alla fick ansvarsfrihet trots flera brister
Kommunens revisorer kräver nu krafttag
Revisionsberättelsen för 2015 blev godkänd. Kommunens revisorer pekar
dock med tydlighet att det är på gränsen att det blir godkänt och kräver att
det måste tas krafttag inför nästa år.
Av de 20 indikatorer som används för värderingen var hälften inte godkända
och det handlade då om ekonomiska bitarna. Det angavs också att måluppfyllelsen trots allt var god inom andra delar och förvaltningar och nämnder
samt också för KS (Kommunstyrelsen).
Alla nämnder beviljades ansvarsfrihet om än på gränser i ett par fall.
	
  
	
  

Revidering av 2016 års budget samt fastställande av investeringsplan för 2017-2018

Förändrad verklighet ställer högre krav
Kostsamma insatser – utan översvämning

En reviderad plan (budget och investeringsplan) ska arbetas fram. Verkligheten har ändrat förutsättningarna för uppgjord ursprunglig budget och investeringsplan.
Revideringen sker med anledning av
• växande kommunala ekonomiska skulder,
• höga sjuktal,
• hög ungdomsarbetslöshet,
• ökade badhuskostnader där risk finns att projektet riskerar rentav att
skjutas framåt något år,
• Sånnaskolans prekära mögelstatus… och
• omfattande insatser i sannolikt ytterligare någon skola, samt
• snabbt den ökande befolkningen i kommunen.
Jag sa inget i detta ärende. Var och en förstår dock åter igen att kommer det
en översvämning utöver uppräknade investeringar så blir det riktigt problematiskt. Bättre att, som jag ser det, förekomma än förekommas.
Styrande allians visade på tydliga farhågor inför kommande nära framtid.
	
  
Det budgeterade driftresultatet för 2016 till 72,8 miljoner kronor och investeringsbudgeten till 531,7 miljoner kronor fastställdes.
	
  
	
  

Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2013

Åå vill omprioritera och påskynda arbetet
med kust- och havsplan för att trygga

	
  
Kommunfullmäktige ställde sig bakom kommunstyrelsens förslag och ”bedömning att kommunens Översiktsplan 2013 är aktuell förutom de delar
som rör staden Kristianstad samt kust- och havsområdet och att dessa delar
ska aktualiseras genom ändring av översiktsplanen.”
Här angav jag vikten av att omprioritera. Att först trygga och säkra vår
kommuns mest berörda områden genom påskyndade av det långsamtgående
arbetet med det som ska bli en kust- och havsplan. Detta ska ske innan
många andra investeringar görs.
Svaret på mina rekommendationer blev förstås att ”det pågår”. Jo, det vet vi
men prioriteringen är låg, det vet vi.
	
  
	
  
	
  
	
  
Fortsättning nästa sida!

Heltid för alla tillsvidareanställda i Kristianstads kommun

Vi i Oppositionen är bakom heltid 2017
Tid och pengar begränsar införande i år

	
  
Förslaget till Heltid för alla tillsvidareanställda bifölls av fullmäktige. Från
Åhuspartiets sida anser vi sedan tidigare att alla ska erbjudas och ha rätt till
heltid.
Från Oppositionen - M, KD och Åå – ansågs att heltid inte ska genomföras
under 2016. Skälen är att tidsfristen är för kort och att ett införande nu ger i
budet oplanerad kostnader. Heltid för alla kommunanställda skall däremot
vara möjligt från 2017.
I en Protokollsanteckning från M, Kd och Åå motiverades uppfattningen.

Svar på Åhuspartimotioner för vänta till i maj
Debatten om kommunens Årsredovisning 2015 blev oväntat lång. Detta
ledde till att vissa ärenden på föredragningslistan tvingades hänskjutas till
nästa sammanträde. Bland dessa ärenden är två motioner från Åhuspartiet:
• Nu måste kommunen anpassa sig till turismens utveckling
• Rondell väg 118 – infarten Yngsjö by

