Tekniska nämnden 6 oktober 2016

I nämnden för Åhuspartiet: Åke Hultqvist, ersättare
Ett ärende stack ut och där fick vi i Oppositionen till slut
hela nämnden med oss genom att majoriteten samlades kring
ett tilläggsyrkande som alla ställde upp på.
Nämndssammanträdet var en del i en heldagsutfärd till Sölvesborgs kommun. Blekingekommunens Parkansvariga Kristina
Höijer och byggnadsnämndens ordförande Hillevi Colliander (S)
informerade om värdkommunens satsning på nya bostadsområdet Ljungaviken och den spektakulära världsbekanta Sölvesborgsbron över viken.
På väg tillbaka fick vi en intressant guidning i Bromölla kommuns storsatsning på ett välfyllt evenemangsområde med en förnämlig snart invigningsklar innehållsrik evenemangshall, Sparbankshallen.

Remiss - En trygg dricksvattenförsörjning

Tilläggsyrkande fick motvillig
majoritet i linje med Åå och M
Att som kommun inte medvetet släppa kontrollen till annan
myndighet över de tillgångar som finns under marken i kommunen är oerhört viktigt. Under Kristianstadsslätten finns en stor
grundvattenreservoar. Ska någon ha tillgång till uttag ur denna
för dricksvattenförsörjning ska det vara kommunens som bestämmer, inte länsstyrelsen, betonade Åhuspartiet, och Moderaterna.
Vi i Oppositionen kunde alltså inte godta förvaltningens, C4 Tekniks, föreslagna tjänsteutlåtande som svar på regeringens remiss på ”Dricksvattenutredningens”, slutbetänkande ”En trygg dricksvattenförsörjning” (SOU
2016:32), en utredning på 1000 sidor!
De försäkringar från förvaltningsledningens sida om den kompetens som
finns hos länsstyrelsen inom området räckte inte för oss. Majoriteten var
dock beredd att följa C4 Teknisk förslag till beslut.
Jag anser att grundvattnet som finns inom kommunen är ett kapital som vi
måste vara ytterst rädda om, skydda och inte överutnyttja. I perspektivet att
en annan myndighet ska kunna få rådighet och bestämma över denna till-

gång är ett sätt att sälja bort kommunens självbestämmande rätt. Vi anser
att det är en stor skillnad mellan att bli ålagd att framöver leverera vatten
till en annan kommun och att själv i samarbete med en annan kommun
komma överens om vattenleverans.
Mina argument möttes bland annat med att jag resonerade egoistiskt. Vattnet som finns under Kristianstadsslätten har ju transporterats dit från ett
stort område långt utanför kommunens gränser. Detta sågs av några som
tillräckligt för att vi skulle kunna låta annan myndighet, inte kommunen,
bestämma över tillgången.
Även Moderaterna poängterade betydelsen av kommunens rådighet över
vattnet, vilket uttrycktes i den protokollsanteckning som vi lämnade in. Se
bifogad pdf, PDF2.
Till saken ska nämnas att Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i beslut avstyrkte ”utredningens förslag avseende fastställande av vattenskyddsområden i kapitel 7. Nämnden tycker att till skillnad mot utredningens förslag att
kommunerna även fortsättningsvis ska ha generell rätt att fastställa ett vattenskyddsområde”.
Denna försiktighetsprincip ansåg vi från Åhuspartiet och Moderaterna borde
följas.
Sammanträdet ajournerades. När nämnden åter samlades hade Majoriteten
genom ordföranden författat ett tilläggsyrkande:
Tekniska nämndens tilläggsyrkande
Att Kristianstads kommun ska ha beslutanderätt och rådighet över
kommunens vattentillgångar och vattenanvändningar, till förmån
för kommuninvånare och näringsliv.
Detta var en skrivning som gick i linje med vad vi från Åhuspartiet och Moderaterna uttryckt – och som nu, trots vissas kraftfulla motsatta åsikter,
svaldes av Majoriteten – och nämnden som helhet.

