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Till:
Söderslättspartiet
[Adress]

2019-08-20, Svar interpellation ”utreda Trelleborgs Stadsnät
AB”

Svar interpellation ”utreda Trelleborgs Stadsnät
AB”
Svar på frågorna ställda av Södersättspartiet, Anders Ahvander och Christer
Dahlberg.
Fråga:
• Varför har varken Trelleborgs Stadsnät eller dess styrelse blivit
informerade om att dessa två konsulter, som ska utreda bolagets framtida
inriktning och ägarform, kommer att upphandlas?
Svar:
o Detta är en ägarfråga. Därför har bolaget inte blivit informerade i
nuvarande läge.
Fråga:
• Vad är det för analys som ligger till grund för en eventuell ”total avyttring”
och vad har konsulten kommit fram till?
Svar:
o Detta kommer att redovisas för Rådhus AB när arbetet dvs. utredningen är
klar. Vi uppskattar att detta blir inom en 6-månaders period.
Fråga:
• Vilka ekonomiska underlag ligger till grund för beräkningarna av förrespektive nackdelar av en avyttring och vem har i så fall sammanställt
underlaget?
Svar:
o Det ekonomiska underlaget är en del av utredningen, i övrig är det beslutet
att sätta igång utredningen starkt drivet av att utbyggnaden av stadsnätet
helt har avstannat på landsbygden.
Fråga:
• Har dessa två frågor som rör TSABs framtid beretts och beslutats om i
TSABs ”riktiga” ägare Trelleborgs Rådhus ABs styrelse?
Svar:
o Nej, det måste först finnas ett bra underlag att fatta ett beslut kring.
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Fråga:
• Varför har kommundirektören fått i uppgift att upphandla konsulten som
kontrakterades den 17/4 och vem gav honom det mandatet?
Svar:
o Uppdraget har getts till kommundirektören av kommunstyrelsens
ordförande. Uppdraget har getts för att driva frågan framåt, så att korrekt
och tydligt underlag skall komma fram
Fråga:
• Har det förekommit diskussioner med eventuella externa spekulanter på
Trelleborgs Stadsnät?
o

Svar: Nej det har inte diskuterats med eventuella externa spekulanter..

