Enkel fråga
2019-12-17

Varför följs inte kommunstyrelsens beslut?
Den 7 februari 2018 fattade en enig kommunstyrelse beslut om att inget flaskvatten, det vill
säga industriellt färdigbuteljerat vatten i flaskor eller burkar, ska inköpas eller serveras vid
Lunds kommuns verksamheter eller vid externa möten, konferenser och andra typer av
sammankomster anordnade av kommunen efter 1 juli 2018. Samtidigt beslutade också
kommunstyrelsen beslut om att Lunds kommun skulle ansöka om Svenskt vattens
hållbarhetsmärkning ”Kranmärkt”. Detta gjordes efter bland annat ett Lundaförslag från Anna
Breveus. Beslutet att genomföra detta vilar på två grunder, dels är kranvatten betydligt
billigare än buteljerat vatten men framförallt är kranvatten mycket bättre för miljön. Att
producera och leverera en liter förpackat vatten kräver till exempel minst 300 gånger mer
energi än att tappa upp en liter vatten från kranen och kranvatten är 250 gånger billigare än en
flaska vatten i butik.
Med bakgrund i detta är jag förvånad över mängden färdigbuteljerat vatten som används av
Lunds kommun. Senaste exemplet är i samband med presentation av Lunds kommuns senaste
hållbarhetssatsning den eldrivna sopbilen. Det framstår dock mest som en chimär att
presentera en hållbarhetssatsning när man samtidigt frångår en tidigare beslutad dito.
Det väcker också frågor kring det borgerliga minoritetsstyrets intention och vilja att
upprätthålla och följa tidigare fattade beslut. Om det är så att det borgerliga minoritetsstyret
misstycker med tidigare fattade beslut så måste de, precis som vi andra, väcka frågan i
respektive beslutande organ. Så är inte fallet i frågan om att riva upp beslutet om det
buteljerade vattnet.
Därför har jag följande frågor till det ansvariga kommunalrådet för miljöfrågor, Inga-Kerstin
Eriksson (C):
•
•

Är det din uppfattning att beslut fattade av kommunstyrelsen även före 2018-10-25
ska efterlevas och verkställas?
Är det din mening att vidta erforderliga åtgärder för att kommunstyrelsens beslut om
att industriellt färdigbuteljerat vatten inte ska inköpas eller serveras vid Lunds
kommuns verksamheter eller vid externa möten, konferenser och andra typer av
sammankomster anordnade av kommunen efterföljs?
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