Kommunfullmäktige 17 januari 2017
Tjänstgörande Åhuspartist: Jan Olsson
Miljödomstolen gav stöd för Åhuspartiets, Miljöpartiets och
Vänsterpartiets yrkande om återremiss i ärendet om en utvidgning av Rigeleje Camping för att inhämta sakägarnas yttrande. Domstolen har upphävt Kristianstads kommuns beslut
i kf 21 juni 2016.
Åhuspartiets Jan Olsson undrade om bevis tas som kan användas juridiskt mot dem som inte sorterar sitt hushållsavfall korrekt och därför krävs på extra avgift.
Han gav också stöd för en motion om införande av chefstilllägg och förslag till hur informationstavlor ska finansieras.

Informationer

Inga stödbevis när Renhållningen
ger ”bot” till dem som felsorterar
Informationer inleddes av Johan Karlsvärd, VD för Kristianstad Renhållning.
Det är en mycket duktig kille som utvecklat renhållningssystemet för kommunen med ett tydligt framtida tänk. För 2016 angav han preliminärt att
ekonomiska överskottet i detta kommunala bolag hamnar på cirka 9 miljoner kronor. Bra med tanke på stora investeringar som gjort under året för
anpassning till det nya 2017 sjösatta insamlingssystemet, vilket ska genomföras i kommunen under kommande två år. Titta gärna på deras webbsida,
bara att Googla.
Jag hade en fråga jag tänkt ställa under ”ledamöternas frågestund” men när
nu VD:n själv fanns på plats så blev det till honom förstås.
Med anledning av ”bot” om man sorterar sitt hushållsavfall korrekt (400 kr) –
som skrivits i Bladet – ville jag veta om det var juridiskt hållbart om den
drabbade vägrade betala.
–Bevisför Renhållningen med dokumentation exempelvis foto, informerar
drabbad i fråga vad som varit felsorterat eller sparar det felsorterade som
bevisföring såsom juridisk hållbart för en eventuell process?
Nä, det gjordes inte. Han insåg direkt att detta inte var hållbart. Poäng till
Åå.

Vidare presenterade kommunens nya säkerhetschef Andreas Poppius sig.
Han ska utveckla det som syftar till kommunen övergripande trygghet. Det
avser terrorhot, koppling mot det som har med samhälle och beredskap att
göra och i övrigt sådan hotbild som kan inträffa inom kommunal nivå men
också hotet mot politiker som är starkt växande.
.
Sedan följde Göran Sevebrants redovisning/granskning av kommunbolagens
företagarpolicy samt redovisning av hur den statliga ersättningen för flyktingärende hanterats.

Dom - gällande detaljplan för utökning av Rigeleje camping
på fastigheten Maglehem 23:71 och 23:85 i Degeberga
sommarby

Nekad återremiss ledde till att
domstol upphävde detaljplanen
Campingärendet i Maglehem/Rigeleje som var uppe till beslut i kf 21 juni
2016 överklagades. Nu delgavs Mark- och miljödomstolens dom. Beslutet
upphävs.
Jag och representanter för två partier till lämnade återremissyttrande i juni.
Jag blev då närmast utskälld, dumförklarad och mycket mer av kommunalråden Fritzon och Månsson. Oj, vad de fick äta upp detta idag efter att Miljödomstolen underkänt det beslut som framtvingats av KF 21 juni.
Punkterna jag angav var just också vad domstolen tog fasta på. Detaljplanen
ska göras om för nytt försök till beslut. En av de två underkända punkterna
har med fastighetsgränser och överlåtande/expropriering att göra. Det hade
jag inte kännedom om då det var sedan 1990-talet det var framtaget.
Den andra huvudpunkten var just det jag drev, en fullständig överkörning i
sakägarfrågan.
Det slutade med att Pierre Månsson försökte mildra skammen av detta fatala
misslyckande genom att göra sig lustig. Han fick svar på tal och vi i Åå hämtade åtskilliga poäng där. Fortsättning lär följa.
	
  
	
  
	
  
	
  
Läs vidare på nästa sida!

Motion - Elektroniska informationstavlor

Offentlig Privat Samverkan sätt
betala dyra Kristianstad-tavlor
I denna motion av Björn Söder, SD, argumenterade jag absolut för. Alltså att
också Kristianstad ska – som snart alla kommuner har – ha elektroniska
anslagstavlor för att informera om vad som finnes att göra i kommunen/staden.
Så här står det i sammanfattningen av ärendet i handlingarna:
Björn Söder (SD) och Niclas Nilsson (SD) föreslår i motion 2016-04-14 att Kristianstads kommun ska ge
C4 Teknik i uppdrag att utreda lämpliga placeringar och därefter installera elektroniska informationstavlor för att marknadsföra centralorten. Mot bakgrund att kommunledningskontoret tidigare har utrett
frågan och C4 Teknik har utrett placeringar, gör C4 Teknik bedömningen att kostnaderna är väsentligt
högre än de siffror som angivits i motionen.

Jag ansåg att det fanns också ett argument mot uppgiften om dyra kostnader. Finansiering kan göras genom så kallad OPS – Offentlig Privat Samverkan, vilket inte Björn hade med i sin motion.
Många höjde på ögonbrynen att någon ens yttrade sig för något SD motionerade om. Min uppfattning är dock att oavsett vem förslaget kommer från
inte är det väsentliga utan sakfrågan är av störst intresse för sakfrågepartiet
Åhuspartiet.
Motionen ansågs besvarad. Det innebär inga informationstavlor.
	
  
	
  
	
  

Motion - Inför chefslönetillägg i Kristianstads kommun

Åå-förslag göra som i försvaret
– ersätta extraordinära insatser
Återigen en SD-motion. Chefslönetillägg i stället för hög chefslön som följer
person oavsett om de avsatts och får ny befattning.
Motionen avslogs av kf. Den gillades dock av mig. Jag jämförde med exemplen sjö-, flyg-, dyk- och hopptillägg som man har i försvaret. Alltså när man
jobbar och utför något extraordinärt får man betalt för det – som ett chefsjobb på en kommun.
S svar var att det var närmast omöjligt att administrera detta. Jag ansåg att
detta som skitsnack. Så har man betalat för extraordinära insatser i försva-

ret i mer än 50 år och i många andra yrken också.
Så här står det i sammanfattningen av ärendet i handlingarna:
”Niclas Nilsson (SD) har i motion föreslagit att Kristianstad kommun ändrar sina VD-avtal så att maximalt 12 månaders avgångsvederlag kan utbetalas till de som nyanställs med VD-avtal i kommunen framöver. Tidigare ingångna avtal med förvaltningschefer har innehållit en klausul som, utöver en uppsägningslön om 6 månader, ger möjlighet till ett avgångsvederlag om 12 månadslöner.”

