Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl i kommunfullmäktige 20 september 2017

• Majoritet försvårar dubbelt för mindre partier. Kan bli
spiken i kistan för Åhuspartiet.
• Partifärg viktigare än kompetens i kommunala bolag.
Skäl för att styrelse och ledning får överrock genom ägardirektiv?!
• Åhuspartiets motion om snabbare sträckning av busslinje 551 Åhusbryggan med i Skånetrafiken översyn

Stora partier försämrar mångfald
med två valkretsar och färre i kf
Dags för höstens första KF. Mötet inleddes med sedvanliga ärenden med
rapporter varav den intressantaste var kommunrevisionens granskning av
kommunens fordonshantering alltifrån upphandling/inköp till drift och utnyttjande. Bristen på samordning var slående och kritiken från revisorerna
var hård. Behovet av en samordnande funktion med beslutsmandat över förvaltningarna, placerad organisatoriskt under KS eller på kommunledningskontoret, är uppenbar. Därefter följde ett antal markförsäljningsärenden på
det nya bostadsområdet i Hammar.

Högsta småpartispärren vald för att försvåra
Under ärende 14-15 följde sedan den första av mötets två huvudämnen. Det
handlade om Kristianstads kommuns indelning i valkretsar samt antalet
ledamöter i KF. Förslaget om antalet valkretsar är förorsakat av en ändring
av vallagen från år 2015, som hade inriktningen att begränsa antalet småpartier i kommunerna. I riksdagen finns ju redan småpartispärren 4 procent.
Förslaget från Kommunstyrelsen ( Socialdemokraterna, Liberalerna, Centern
och Sverigedemokraterna) var en neddragning från nuvarande tre till två
valkretsar med en spärrnivå på 3 procent av totala antalet avgivna röster
inom kommunen. Mot detta stod ett förslag om nedgång till en valkrets och
en spärr på 2 procent. Detta senare stöddes av M, V, Kd, Mp och Åhuspartiet och skulle inneburit en lägre ribba för att komma in i KF.

Samtliga partier var uppe i talarstolen och argumenterade för sin sak. Vi i
Åhuspartiet hade ju framfört våra argument i en debattartikel i Kristianstadsbladet på lördagen före KF och jag sammanfattade våra synpunkter och
pekade på den negativa riktningen i demokratiutvecklingen med förslaget.
Jag påpekade även risken med att dessa beslut kunde bli spiken i kistan för
kommunens småpartier samt pekade på den försämrade mångfalden i sakpolitiken och historien sedan kommunsammanslagningen år 1974. Jag beskrev vidare Åhuspartiets inträde i kommunpolitiken 1994 och sammanfattade vår påverkan på politiken sedan dess till dags dato.
Tyvärr vann huvudförslaget och därmed behövs ett trefaldigande av
Åhuspartiets väljarunderlag vid nästa års val för att behålla vår plats i KF,
en uppgift som kräver att partiet lyfter sig själv i håret.

Majoritet och oppositionens stora vill ha färre
Den följande ärendepunkten handlade om en neddragning av antalet ledamöter i KF från 71 till 65. Majoriteten i KS (S, Lib och Centern) stod bakom
förslaget, medan M och SD förordade en neddragning till 61 ledamöter.
Vi småpartiet (Åhuspartiet, Mp, Kd och V) förordade oförändrat antal 71 ledamöter. Livlig debatt följde med ungefär samma sakargument som i antalet
valkretsar och tyvärr vann huvudförslaget även här, vilket ytterligare minskar småpartiernas möjligheter att komma in i KF.
…
Du finner Åhuspartiets debattartikel under rubriken I media på Indexsidan
…

Ägardirektiv överrock på kommunens bolag
Hade aldrig accepterats i privata bolag
Därefter följde några enklare punkter på dagordningen som gav möjlighet till
återhämtning innan det var dags för punkterna om ägardirektiv och företagspolicy för kommunens helägda aktiebolag.
Som en inledande talare tog undertecknad chansen att beskriva konsekvenserna med förslagen utifrån Aktiebolagslagen (ABL) och dess krav på styrelsernas ansvarsområden. Eftersom jag har erfarenhet från alla tre ägarkonstellationerna (privata bolag, bolag med blandat privat och kommunalt

ägande samt helägda kommunala bolag) kunde jag beskriva skillnader i var
de strategiska besluten fattades.
ABL kräver att beslut i alla dessa frågor sker i styrelserna eller på ägarstämmor. Förslaget till ägardirektiv och företagspolicy tas nu i KF för
helägda kommunala bolag och blir att likna vid en överrock till dessas styrelser och företagsledningar. Detta hade aldrig accepterats i privata bolag
eller bolag med blandat ägande.
Den yttersta frågan jag ställde var vad som händer om ägardirektivet strider
mot ABL (= företagets bästa) – vem skall man följa – ABL eller ägardirektivet – och vad är straffsatsen för att bryta mot någon av dessa. Jag upplevde att många ledamöter lyssnade på mitt anförande och fick en och annan tankeställare.
Jag dristade mig även till att spekulera kring varför de kommunala bolagen
förses med dessa överrockar. Det kan dels handla om kommunernas särställning med lagstödda monopol och speciellt samhällsansvar i vissa frågor
men inte minst om skillnader i kompetenskrav vid tillsättning av styrelsemedlemmar.
I privata och blandade bolag gäller strikt kompetensbedömning för att komplettera eller matcha styrelsens och företagsledningens totala kompetens
som primärt urvalskriterium, medan det i kommunala bolag primärt är
partifärg som styr och avgör. Först i andra eller tredje (sista?) hand kommer kompetens. Efter de övriga partiernas debatt om småsaker och formuleringsdetaljer gick förslagen igenom i föreslaget skick.

Åhuspartiets motion om ändrad sträckning
för 551 i Skånetrafikens pågående översyn
Efter detta togs beslut om Grönstrategi för Kristianstads kommun samt VAtaxor för 2018. Ett närliggande ärende efter en motion från Åhuspartiet om
översyn av sträckningen för buss 551 genom Åhus togs och integreras i en
pågående översyn ledd av Skånetrafiken.
Efter nära fem timmars sammanträdande avslutade ordförande dagens möte
och sköt över de återstående tre ärendena till nästa månads KF.
…
Läs hela motionen genom att klicka i listen på Indexsidan på Motioner och
Yttranden och sedan välja Motioner, välj 3 – och där finns Ändrad sträckning för Pendeln, regionbuss 551, till Kristianstad som pdf

