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Två föreläsningar gavs för ledamöters utveckling

Uppfriskande och klockren analys
om varför det gått så illa med skola
Dagens KF hade en lång ärendelista (31), men blev ändå det mest odramatiska KF-mötet jag deltagit i under min nu ettåriga ledamotstid.
Dagen inleddes med att förmiddagen var avsatt som utvecklingstid för KFledamöterna. Denna bestod av dels information om EU från två medarbetare
på EU-kontoret i Hässleholm och dels en föreläsning av professorn mm Martin Ingvar från Uppsala (Lund), kanske mer känd som son till den kände
hjärnforskaren David Ingvar från ”Fråga Lund”. Föreläsningen handlade om
den svenska skolan och dess nuvarande situation med dåliga utbildningsresultat och sjunkande placeringar i de globala PISA-mätningarna.
Temat var: ”Hur har det kunnat gå så illa med vår skola, som ju var världsledande bara för några decennier sedan?” Analysen var klockren och recepten likaså. Föreläsningen var mycket uppskattad och uppfriskande, speciellt
i jämförelse med dagens pajkastning mellan olika ledande skolpolitiker i
rikspolitiken. Hoppas bara att hans analys, tankar och idéer får fotfäste i
den svenska debatten och hos några klarsynta och obelastade framtida
skolpolitiker.

Beredning pågår för fullt med havs- och kustplanen

Åå-fråga om åtgärder gav inget avslöjande
Eftermiddagens KF-möte inleddes med sedvanliga formaliteter. Under punkten informationsärenden fick vi en föredragning om ”havs- och kustplanen”
samt den nyligen presenterade erosionsutredningen av en dansk konsultfirma. Beredning pågår för fullt på kommunen i syfte att få fram en åtgärdsplan på kort och lång sikt.
På undertecknads fråga hade man ambitionen att den skulle stå klar under
innevarande år. På min direkta fråga ville man dock inte avslöja något om
vad åtgärdsplanen skulle komma att innehålla.
Därefter följde några försäljnings- och detaljplaneärenden, bland annat försäljning av ”Skatan 19” i Åhus (granne med församlingshemmet) och detaljplan för den sökta utökningen av Rigeleje camping i Maglehem.

Åå-motion om kompassrosor tillstyrkes
Från förra KF-mötet i januari hade ett antal motioner och medborgarförslag
bordlagts till dagens sammanträde och dessa avverkades nu. Här fanns
bland andra vår motion från förra året om ”Orienterande kompassrosor i
sten i basorter m fl”. Denna hade behandlats i positiv anda från C4-teknik
och tillstyrktes, dock med en tydlig avgränsning till basorterna.
Den motion som föranledde mest diskussion blev inte överraskande SD:s
motion om att införa ”Landskronamodellen” hos ABK i Kristianstad. Den innebar i korthet ett stopp för nyinflyttning i kommunen till hyresrätt om man
enbart hade kommunalt försörjningsstöd som inkomstkälla. Majoritetens
företrädare menade att frågan hör hemma på ABK-styrelsens bord och inte i
KF.
Merparten av motionerna och medborgarförslagen remitterades till KS eller
facknämnder för beredning och yttrande så de dyker säkert upp i KF igen
framöver.
Sista ärendet på agendan var ”ledamöternas frågestund”, som innefattade ett
antal dagsaktuella frågor som vi ofta kunnat läsa om i dagspressen och där
frågeställarens ofta ställde frågan till ansvariga – ”hur ser det ut i denna
kommunen?”. Mötet avslutades vid 17-tiden.

