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Avsiktsförklaring avseende etablering av
kriminalvårdsanläggning i Trelleborgs kommun
Centerpartiet välkomnar verkligen denna etablering av Kriminalvården till vår
sydligaste kustkommun. Det ger många säkra jobb för en lång tid framöver
och det ökar antalet fängelseplatser i Skåne. Det vi dock alltid kommer att
motsätta oss är när förslag från styret kommer om att ta den bästa
åkermarken i anspråk när annan lägre klassad och därmed bättre lämpad mark
finns tillgänglig.
Trelleborgs kommun består till stor del utav Sveriges bästa åkerjord. I en 10klassig skala ligger vi på 10+, den absolut bördigaste marken och som är
mycket ovanlig i Sverige. Marken som pekats ut av kommunstyrelsens
ordförande Mikael Rubin, vilken vi motsatt oss i samtliga lägen, som platsen
där styret nu vill att fängelset ska etableras på är just sådan 10+klassig mark.
Ur ett rättsligt hänseende anser vi att den föreslagna placeringen är
problematisk då miljöbalken säger följande:
”Enligt miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för
bebyggelse och anläggningar om det krävs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen. Villkoret är dessutom att dessa behov inte kan
tillgodoses på ett annat tillfredsställande sätt.”
Det finns även andra problem med avsiktsförklaringen.
När man från kriminalvården förhörde sig om ett fängelse i Svedala var
informationen från kommunen att anläggningen planerades bli 30 hektar stor.
Vilket motsvarar hela 50 allsvenska fotbollsplaner. I avsiktsförklaringen står
det följande: ”Området nedan visar en yta på cirka 50 ha som är möjlig för
etablering av kriminalvårdsanläggning. Exakt utbredning och placering inom
ytan är ännu inte fastställd”
Skulle planerna leda till en exploatering utav hela de 50 ha innebär det en
ökning på drygt 60% och detta på Sveriges bästa jordbruksmark.
Detta är problematiskt på en mängd olika plan, inte bara för att vi själva bör
värna vår bästa jord men därför att Riksdagen såväl som region Skåne har
samtliga tagit beslut om att värna detsamma, den bästa åkermarken ska
värnas för att kunna öka Sveriges självförsörjningsgrad.

-I den regionala utvecklingsstrategin för Region Skåne som antogs den 16/6 i
år beslutade regionfullmäktige:
”Att värna Skånes värdefulla jordbruksmark är en förutsättning för en hållbar
markanvändning. Inte minst är det nödvändigt för livsmedelsproduktionen och
utgör en viktig del i att öka självförsörjningsgraden och därmed också
krisberedskapen i ett nödläge.”
Den föreslagna placeringen är oförenlig med en etablering och exploatering
därför att den går rakt emot regionfullmäktiges och riksdagens beslut men den
går också emot den avgörande lagstiftningen i frågan. Här är lagen tydlig.
Miljöbalken säger att jordbruksmarken inte får bebyggas om behoven inte kan
tillgodoses på andra sätt. Vilket vi anser att den kan. Det behövs en fullständig
genomlysning av kommunens nuvarande och framtida mark. Ska vi kunna ro
denna etableringen i land krävs det att vi är innovativa. Centerpartiet är för en
etablering, vi välkomnar den till vår kommun men den föreslagna platsen är
dessvärre helt oförenlig med detta syfte. Alternativa placeringar måste kunna
tas fram som en del i en fullt genomlysande utredning av kommunens mark.
Styret har tidigare avvisat detta och helt gått på det egenhändigt framtagna
förslaget till beslut. Väljer man att inte lyssna varken på oppositionen eller till
lagstiftningen väljer det Moderata och Kristdemokratiska styret tyvärr bort
fängelset i Trelleborgs kommun. Det finns andra skånska kommuner med lägre
klassad mark som är intresserade. Väljer man att inte lyssna och att inte följa
lagstiftningen kommer det att bli resultatet. Fängelset kommer i så fall inte att
kunna etableras i Trelleborgs kommun. Det behövs fler fängelseplatser i Skåne
men vi behöver samtidigt också öka vår självförsörjandegrad. Båda dessa går
att tillgodoses med en alternativ placering, förhoppningsvis inom vår kommun
men med styrets inställning verkar det tyvärr mindre och mindre troligt.
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