Kommunfullmäktige 13 december 2016
Tjänstgörande Åhuspartist: Jan Olsson
För sent inlämnat dokument om redovisning av hur partistödet för 2015 användes gav skall från kommunalråd.
Åhuspartiets motion om införande av Hälsa, kost och motion
som temaämnesområde i skolan fick nobben. ”Ska” behandlas enligt styrdokument.
Inga svar gavs på interpellationer inlämnade i tid. Ordförande
avbröt frågor om träd.

Redovisning av partistöd för år 2015

Kommunalråd förnedrade partier
för brister i redovisning av stöd
Vid kommunstyrelsens möte 7 december fick inte Åhuspartiet godkänt för
att få ut partistöd för 2017 då ”deklarationsdelen” till redovisningen av partistöd för 2015 dessvärre inte kommit in i tid. Den kom dock in dagen efter.
Inför kommunfullmäktige hade ordförande Anna-Kerstin Larsson kompletterat ärendet med ett tilläggsyrkande i vilket Åhuspartiet redovisning föreslogs
godkännas.
Åå fick bifall till detta. Jag tyckte att det var på sin plats att ta till orda och
från talarstol bad jag på partiets vägnar samlat fullmäktige om ursäkt för att
uppgifterna lämnades in så sent.
Kommunalrådet Hélene Fritzon lät inte visa någon form av ödmjukhet utan
från talarstol skällde och förnedrade såväl mig som Åhuspartiet på ett riktigt
kränkande sätt, inte en gång utan tre gånger, en fullständig överhalning som
fick flera att reagera.
Hon gav sig också i lika skändliga ordalag på SD på sitt förnedrande och
härskande sätt. Detta ledde till att Kristina Borglund, KD, och Peter Johansson, (M), i talarstol ifrågasatte sättet att ge sig på Åå och SD.

Fortsättning nästa sida!

Åhusparti-Motion - Inför hälsa, kost och motion som temaämnesområde i skolan

Enligt befintliga styrdokument
ska ämnesområdena behandlas
Åhuspartiet fick inget stöd för vår viktiga motion om införande av Hälsa,
kost och motion som temaämnesområde i förskola, grundskola och gymnasium i på varje nivå anpassad struktur.
I handlingarna besvarades vår motion så här:
Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt möjligheterna till ett
sådant införande och har funnit att det redan av befintliga styrdokument för förskola, grundskola och gymnasieskola framgår att föreslagna
ämnesområden ska behandlas i undervisningen.
Jag försökte förstärka och förtydliga motionens innebörd, men fick inget gehör. Kommunfullmäktige biföll därför det svar som förvaltningen gett och
som kommunstyrelsen ställt sig bakom, nämligen att motionens ”anses besvarad”.
Motionen i sin helhet kan du läsa på hemsidan genom att välja Motioner
och Yttranden och sedan där klicka på Motioner.

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

Interpellationer i tid obesvarade
Ordförande avbröt frågor om träd
Nu visar sossarna sin verkliga sida. Två olika interpellationer av olika interpellanter lämnades in under fredagen förra veckan. När dessa nu skulle besvaras av olika svarare blev det inga svar annat än ”vid nästa KF i januari”.
Nu steg temperaturen i salen.
För ett halvt år sedan hade Hélene Fritzon skällt ut hela KF för att man kom
in för sent med interpellationer. De skulle vara inne senast ett dygn före
fullmäktige, vilket då ändrades direkt till senast fredag före kommande tisdags KF – och då skulle svar levereras. Vid senare inlämning än fredag hänskjuts svaret till nästkommande KF. Det var rimligt, tyckte alla då.
Just inträffar det som har gjorts helt enligt Hélene Fritzons härskande order

– men något svar fick ingen. Hélene F var inte i KF-salen just när detta inträffar.
Fokus flyttades i stället till det som blev den stora frågan: Träden i Tivoliparken som var skyddade men plötsligt hade sågats ned. Christina Borglund
krävde svar på hur detta kunnat hända och vem som bär ansvaret för detta.
Det kom bara slingrande svar, det försöktes lägga locket på, men Christina
B, och Oppositionen för den delen, var definitivt inte nöjt med detta svar.
Svar kom faktiskt aldrig. Än värre blev det av att ordförande Anna-Kerstin
Larsson dessvärre avbröt ärendet som inte fick ett slut. Detta var ett stort
misstag som ordföranden kom till insikt om efter mötet och naturligtvis då
erkände sitt misstag.
Jag har inget problem med detta misstag från ordförandens sida. Jag förstår
att detta inte är slut på ärendet utan det kommer utredas vidare, naturligtvis. Men, detta kan man istället säga räddade skinnet/flyttade fokus på/från
Hélene F extremt och hennes allt vanligare mötesbeteende, till trädärendet.
Mycket förundrade och inte minst extremt besvikna på detta sammantaget
jättedåliga möte beslutade jag och Christina Borglund (KD) att inte delta på
det gruppledarmöte som direkt skulle ta vid klockan 18.00. Vi bojkottade det
helt enkelt. I efterhand har jag också fått veta att ytterliga partiers gruppledare kände likadant och uteblev.

