Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl i kommunfullmäktige 12 december 2017

Årets sista sammanträde blev det lugnaste

Majoriteten och V avslog obegripligt Mmotion som fick stöd av Åå och övriga
Årets sista kommunfullmäktigesammanträde blev också det lugnaste och
gick i julfridens tecken. Mötet inleddes av den nye kommunjuristen Bo Johansson, som informerade om de förestående förändringarna i kommunallagen, som träder i kraft vid årsskiftet.
Ett antal beslut om kommunens företagspolicy, borgensavgifter och borgensramar klubbades igenom utan debatt. Därefter följde beslut om ett antal
taxerevideringar avseende miljö- och hälsoskyddsärenden samt kultur- och
fritidssektorn. Efter anföranden om skäl och bakgrund från respektive
nämndsordförande följde beslut utan debatt.
Mitt under processen öppnades dörren och Kristianstads (Lions) lucia
gjorde entré med sina tärnor och traditionella luciasånger. Efter detta välkomna avbrott vidtog kaffepaus med lussekatt och pepparkakor i avslappnande julefridsanda.
Det sista passet för KF innehöll bland annat en redovisning av hur partistöden för 2016 hade använts i de olika partierna i KF. Kvaliteten i redovisningarna var av skiftande slag men alla partierna fick godkänt utan debatt.
Den följande punkten på dagordningen innehöll en motion från Moderaterna om ”Erbjud gymnasieungdomar arbete som handledare åt elever i Kristianstads kommuns lovskolor”. Denna punkt blev den mest debattintensiva
under hela mötet.
Motionen stöddes av M, KD, MP, SD och Åå men avslogs av majoriteten
och V av för oss obegripliga skäl. Troligen kom förslaget från fel håll (oppositionen) och då spelar det ingen roll hur bra det än är. Ärendet föranledde
ett inlägg från Åå till starkt stöd för motionen. Detta var enda gången undertecknad var uppe i talarstolen under dagens möte.
Efter detta följde ett antal valärenden och sen var det dags för jultal av KF´s
ordförande, Anna-Kerstin Larsson. Hon tackade alla och önskade alla en
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR. Hon fick naturligtvis ett tack tillbaka från
1:e vice ordförande, Bo Silverbern. Hon är med all rätt en mycket uppskattad ordförande och klarar galant av att hålla en god ordning på tidvis ganska

stökiga möten. Därmed sätter även undertecknad punkt för år 2017 och
uppdraget i KF.

