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Thomas Johansson har fel om Sorundanet
I NP den 29 april 2010 förenklar Thomas Johansson den kommunala beslutsprocessen
samt frågan om VA-taxans höjning vilket ger en felaktig helhetsbild.
I den form av demokrati som vi har i Sverige bestämmer väljarna vilka som ska
bestämma över vår gemensamma framtid. Det kallas representativ demokrati. I Nynäshamns
kommun har väljare från hela kommunen bestämt att Sorundanet ska vara med och bestämma
vilket sker i Kommunens högsta beslutande organ, Kommunfullmäktige, KF. Som demokratiskt
valda representanter har alla politiska partier ett långtgående ansvar. Uppfyller vi inte
väljarnas instruktioner så väljs andra representanter i nästa val. Detta gäller även Sorundanet.
När det gäller själva sakfrågan om VA-taxans höjning så har den sitt ursprung i de ökade
kostnader som uppstått p.g.a. att delar av kommunen numera får sitt vatten från Stockholm.
KF skulle bestämma om höjningen skulle vara 10% eller 15%. Det var en mycket lång debatt
innan beslutet. Sorundanet gjorde ett kort inlägg och där vi lyfte fram några omständigheter:
● Stora delar av kommunen är fortfarande inte anslutna till Stockholms vatten. En
anslutning av dessa delar riskerar höja taxorna ytterligare.
● Alternativ vattenförsörjning diskuteras på många håll i landet efter den senaste tidens
magsjuke-epidemier orsakade av parasiter som t.ex. i Östersund. Osäkerhet råder i
Nynäshamns kommun om hur alternativ vattenförsörjning (reservvattentäckt) för hela
kommunen ska ordnas vilket riskerar höja taxan ytterligare.
Förmodligen kommer ovanstående leda till ett antal taxehöjningar under flera år.
Sorundanet är beredda att vara med och bestämma om den framtida taxan när en långsiktig
plan för vattenförsörjningen i hela kommunen och tillhörande kostnader presenteras. Vi
argumenterade alltså för en försiktig höjning av taxan, dvs 10%, till att börja med. En stor och
snabb höjning kan innebära att hushåll med små ekonomiska marginaler kan få problem med
ekonomin innan man hinner anpassa sig. KF beslutade senare att höja taxan med 15%.
Vi vill med detta inlägg tydliggöra att alla kommunens invånare är med och bestämmer
och att en del har valt att göra det genom Sorundanet. Vi vill också tydligöra att vi tar ett
långsiktigt ansvar för hela kommunen och vill kunna se alla kommuninvånare i ögonen - även
om vi är med och bestämmer om höjda vattentaxor.
SORUNDANET
gm Per Ranch
Sorundanet, Västerby, Pl 4474, 137 94 NORRA SORUNDA, Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorunda.net
Sorundanet är den nytänkande lokalpolitiska kraften i Nynäshamns kommun. Vi finns i kommunfullmäktige sedan
2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Sorundanet vill varsamt ta tillvara hela kommunens unika
möjligheter till en positiv utveckling av både landsbygd och stad. Besök www.sorunda.net

