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• 239 månader efter Åhuspartiets uppmaning beslöt kommunfullmäktige att följa lagen!
• Signaler om viktigheter i Åå-motion går fram till lärare och
Barn- och Utbildningsförvaltningen.
• Viktigare med bättre kollektivtrafik på kommunens landsbygd
än att ge unga pensionärer möjlighet att åka gratis under lågtrafik.
I novemberfullmäktige fanns det anledning för Åhuspartiets representant att agera i två Åå-anknutna ärenden och i ett tredje,
för rättvisans skull.

Upplåtelse av offentlig plats Kristianstad kommun.

Kf beslöt följa lag efter 239 månader!
Formalia i Åå-förslag accepterades nu
Ett historiskt beslut!
239 månader efter att Åhuspartiet fick ett förslag om att Kristianstads kommun skulle följa den lagliga vägen nedröstat upphävdes det lagvidriga beslutet ”Grunder och avgifter för upplåtelse av offentlig plats”. Det ersattes nu av
ett nytt genom beslutet om ny taxa för upplåtelse av offentlig plats. I detta
påtalas ett flertal gånger att Polismyndigheten är remissinstans, vilket var
lika korrekt 1996 som det är nu!
Eftersom förslaget 1996 uppenbart gick emot lagen och dessutom gav
stöd för detta i ärendets handlingar yrkade Åhuspartiet med stöd av Miljöpartiet för en återremiss av ärendet så att det senare kunde tas ett formellt
och lagligt beslut. Förslaget röstades ned och Åhuspartiet och Miljöpartiet
reserverade sig mot beslutet. Kommunfullmäktige i Kristianstad valde
alltså då välunderrättad och medvetet att gå emot lagen. Nu har det beslutet alltså ersatts av ett lagligt!
I fullmäktiges ärendehandling inför det nu aktuella beslutet ges bland annat
följande beskrivning, formulerad av C4 Teknik och beslutad av Tekniska
nämnden i september:

”Sammanfattning

Enligt ordningslagen (1993:1617) krävs Polismyndighetens tillstånd för
användande av offentlig plats, för annat ändamål än det planenliga ändamål som platsen upplåtits för. Det kan handla om användande av

parker, gator, torg och dylikt, för ändamål som t.ex. musikkonsert, gatuservering eller scoutläger.
C4 Teknik är remissinstans i Polismyndighetens handläggning av ärenden om upplåtelse av offentlig plats. Efter meddelat tillstånd har kommunen rätt att ta ut en avgift av tillståndshavaren. Avgiften regleras i
en taxa beslutad av kommunfullmäktige.
C4 Teknik har i samverkan med kommunledningskontoret, kultur och
fritidsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tagit
fram ett förslag på handläggningsrutin som innebär en väg in (C4 Teknik).”
Jag hade glädjen nu att från talarstolen kunna konstatera att förslaget om
upplåtelse av offentlig plats var ett fantastiskt bra förslag, mycket väl genomarbetat och vältäckande. Om brister upptäcks i förslaget, som blev beslutat, finns en skrivning om att taxan ska räknas upp år 1 i varje ny mandatperiod, med första uppräkningen 2019.
Jag kunde också konstatera att det var intressant att kommunfullmäktige
genom åren accepterat att inte vara laglig. Laglighet är en formalia och lag
ska följas. I annat fall ska fullmäktige yrka om att då det tar ett beslut att gå
till regeringen för att lagen ska ändras.
Att följa lagen är egentligen inte en politisk fråga. Det är en formaliafråga.
Det är klart att vi ska följa lagen, hävdade jag och yrkade bifall.
Fullmäktige ställde sig utan debatt bakom förslaget.
…
Hur kf tidigare beslutat att bryta mot lagen i beslut finns att läsa i mina
rapporter från revidering av reglemente för tekniska nämnden.
…
	
  
	
  

Motion - Inför vardagsekonomi som temaämnesområde i
skolarbetet

Signaler om viktig fråga i Åå-motion
går fram till lärare och förvaltning
Åhuspartiets angelägna förslag i en motion om att införa Vardagsekonomi
som ett temaämne från grundskolan upp igenom gymnasiet fick bifall endast
av Åhuspartiet.

Intentionen i motionen lär dock gå fram, menade Karl Gemfeldt, Centerpartiet, då han som representant för den styrande majoriteten i Barn- och Utbildningsnämnden, BUN, kommenterade Åhuspartiets motion:
–Den fråga som finns i den här motionen är en viktig fråga för unga människor. Den som är i skuld är ju inte fri, vet vi ju att det var någon som sa
en gång. Därför tycker vi att det var viktigt att den här motionen behandlades på ett sätt där vi gick igenom den ordentligt.
Majoriteten gav förvaltningen i uppdrag att gå igenom vilka delar som fanns i
läroplanen.
–Vi kunde då konstatera att det fanns tre olika delar för låg-, mellan- och
högstadium och gymnasium där de här frågorna lyftes upp ordentligt.
I redovisningen från BUN visas hur ekonomi tas upp i kursplaner i grundskolan för Hem- och konsumentkunskaps och Samhällsorienterande ämnen/Samhällskunskap i för de olika stadierna samt i ämnet Samhällskunskap i gymnasiet.
Karl Gemfeldt ansåg att då det gäller den typ av motion som denna från
Åhuspartiets att det är självklart att de ”är noga med att vi inte ska gå in och
detaljstyra den enskilde lärarens arbete.”
–Det är viktigt ändå, för att det är självklart så att våra lärare ute i kommunen läser ju vad kommunfullmäktige behandlar och läser också de dokument som har kommit fram. Vi är också säkra på att signalen ute i förvaltningen om hur viktigt detta är går fram också.
Från Åhuspartiets sida kunde jag inte annat än Karl Gemfeldt för hans svar
och tacka för att förvaltningen gjort en väldigt bra genomgång, ett förnämligt arbete, över vad som finns i läroplanen.
Jag uttryckte förhoppningen om att ”signalerna ska komma ut”. Det är viktigt att ha en insikt och förståelse för det här med pengar och pengars värde.
Inte minst mot bakgrund av att det kontantfria samhället förväntas komma
redan 2020.
–Vi ser det som en fara här när man inte har fysiska betalmedel längre,
när man inte har mynt och sedlar, utan allting bara är elektronik, man
vet bara att det kostar ett visst antal kronor. Men vad är en krona? Det är
något på ett papper, på en datorskärm. Det är något digitalt.
Jag yrkade bifall till motionen och att Åhuspartiets protokollsanteckning i
BUN skulle följa med Kf-protokollet.
…

Läs vår Motion i sin helhet. Du finner den under Motioner via länken
Motioner och Yttranden här på hemsidan.
…
	
  

Motion - Fria resor för pensionärer under lågtrafik

Viktigare att busstrafik på landsbygd
förbättras än att ”unga” får resa gratis
Vänsterpartiet föreslår i en motion i Kristianstad och i flera andra kommuner i Sverige att unga pensionärer ska få resa i kollektivtrafik under lågtrafik
utan att betala avgift.
I den för Kristianstad kommun anpassade motionsskrivningen föreslår
Vänsterpartiet ”att Kristianstad kommun skyndsamt tar kontakt med Skånetrafiken för att möjliggöra avgiftsfria resor för personer mellan 65 och 75
år under lågtrafik.” I motionen hänvisar V till den modell som bland annat
”används i Göteborgs kommun där alla över 65 år reser gratis under lågtrafik.”
Tanken är i och för sig sympatisk. Den gynnar dock i huvudsak de som bor
där kollektivtrafiken är väl utbyggd. Viktigare, enligt Åhuspartiets mening, är att det från kommunens sida arbetas för att bygga ut bussförbindelserna i de orter i kommunen där kollektivtrafiken är gles. En uppfattning som jag framförde.
I kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, som blev fullmäktiges beslut
till besvarande av motionen, utfästs att…
”Inom ramen för trepartssamverkan i Samkoll kommer kommunen att
lyfta in frågan om vilka möjligheter som finns och modeller som kan användas samt lämplig ålder för fria resor.”

