Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl i kommunfullmäktige 12 juni 2018

Nekades återremiss 2017 – Miljödomstol upphävde beslut

Bads korta ner när IT-brister påtalades
Andra regler för företag än personer?
Så dags för sista KF-mötet före sommaruppehållet och faktiskt också det
sista före höstens val i början av september. Mötet var ganska odramatiskt
och min aktivitet inskränkte sig till två anföranden. Efter sedvanliga
inledningsärenden vidtog ett antal delgivningar. En av dessa rörde
detaljplaneärendet i Maglehem, som jag engagerade mig i på junimötet för
ett år sedan, där jag pekade på stora brister i hanteringen och
kommunikationen med de berörda.
Jag fick då medhåll av MP (Carl-Henrik Henriz) och vi yrkade på återremiss
(gör om och gör rätt!), som dock avslogs av KF. Ärendet överklagades av 26
boende i området till Mark- och miljödomstolen, som upphävde den av KF
beslutade detaljplanen, dock inte av brister i hanteringen utan av upptäckt
av sällsynta sandödlor och hedblomster.
Under punkten ”Informationer” gavs en redogörelse från revisorerna om
granskning av ”Styrning av IT- och informationssäkerhet inom
Kristianstads kommun” och jag pekade i mitt anförande på ett antal brister
både i konsultrapporten och i slutsatserna, som konsulterna dragit – allt
utifrån min egen erfarenhet som chef inom IT-området och ITsäkerhetsfrågor. Min kritik var ganska omfattande, men eftersom ärendet
var ett informationsärende och inte ett debattärende, ombads jag att korta
av mitt anförande. Hoppas dock att någonting, som jag anförde, föll i god
jord i kommunens arbete med att rätta till de uppenbara bristerna och vidta
nödvändiga förbättringar.
Därefter följde ett antal ärende av ren genomklubbningskaraktär, bland
annat ändring av detaljplanen för området nordväst om rondellen vid Spice i
Åhus, där Willys skall etablera livsmedelsbutik, som skall stå klar om ett år.
Efter fika med sedvanliga sommartårtor vidtog ett antal ärenden i form av
motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag. Besluten bestod
oftast av vidaresändning till KS eller förvaltning för utredning och/eller
beslut.
Sista ärendet på dagordning bestod av ”Ledamöternas frågestund” och där
äntrade jag talarstolen med följande fråga:

Enkel fråga till Byggnadsnämndens ordförande
Bakgrund: Vid exploatering av skogbevuxen tomtmark i Åhus för
bostadsändamål gäller för privatpersoner stor restriktivitet vid borttagning

av träd, oftast tallar. Tillstånd krävs för att ta bort träd i samband med
husbygge eller vård av tomt, endast vissa undantag medges (träd som står
eller kommer att stå nära byggnad eller som kan förväntas ställa till besvär
på den egna tomten eller någon granntomt, väg ed).
När exploatering sker av företag för större projekt verkar inte samma
regelverk gälla som för privatpersoner. I Åhus utmed Täppetleden finns
exempel, där entreprenör kliniskt har kalhuggit hela exploateringsområdet i
storleksordningen hektar. Både norr och söder om Täppetleden, strax öster
om järnvägskorsningen, finns stora ytor där alla träd fällts. I det södra
området exploaterar ”Bo klok” ett större nybyggnadsområde för bostäder.
Det norra området består i dagsläget enbart av en större kalhuggen yta.

Fråga: Gäller inte samma regler för företag som för privatpersoner
vid exploatering av skogbeklädda ytor i Åhusområdet, dvs största
möjliga restriktivitet?
Frågan ställd av Kjell-Erik Ståhl, gruppledare för Åhuspartiet i KF.
Frågan besvarades av vice ordförande i Byggnadnämnden (Christina
Borglund-Anefur), med viss osäkerhet, att ingen skillnad skall finnas, såvida
inte detta medgivits i bygglovet. Hon fick dock frågan skriftligt och skulle
undersöka närmare och återkomma till mig.
Mötet avslutades med sedvanligt tack till alla från KF´s ordförande AnnaKerstin Larsson och önskan om en skön och avkopplande sommar.

