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5 Återremiss: Avsiktsförklaring gällande del av Sjöstaden
Vi har på detta ärende vid ett flertal tillfällen utan att ha fått gehör för det flaggat för en oro kring
olika delar av avsiktsförklaringen. Det handlar inte om själva Sjöstaden och att bygga där. Det är vi
liksom en stor majoritet för och vi välkomnar ett framtida Sjöstaden som kan öppna upp Trelleborg
till havet och skapa goda förutsättningar för medborgarna i Trelleborg.
Det är ett projekt som kommer att pågå under en längre tid och det är många som kommer att bli
berörda och/eller involverade i projektet. För Socialdemokraterna är det viktigt att vi tar tillvara den
unika möjlighet som detta projekt innebär. En möjlighet att bygga inte bara för en priviligierad grupp
utan för alla. Ett område med blandad bebyggelse, där bostadsrätter samsas med hyresrätter och
hela Trelleborg välkomnas ner till havet.
Det är också viktigt att Trelleborgarna har en möjlighet att vara med och påverka och styra
utvecklingen av området. Styret har valt bolagsmodellen framför förvaltningsmodellen i den framtida
styrningen. Det medför en viss begränsning i inflytande och insyn, inte minst mot bakgrund av den
fördelning av bolaget mellan kommunen och byggherrarna som lagligt möjliggör att man kan
undanhålla information. Vi säger inte att det blir så, men den lagliga insynen av kommunala bolag
finns där av en anledning och den vill vi upprätthålla.
Det är mot bakgrund av detta som vi hade önskat att man hade säkerställt inflytande och insyn från
kommunen och politiken samt en större transparens mellan de politiska blocken. Det kan inte vara
ett parti eller en personens eget skötebarn. Detta projekt tillhör alla trelleborgare.
Socialdemokraterna i fullmäktige yrkade på att fördelningen i det nybildade bolaget ger en
majoritetsövervikt på minst 51 % till kommunens fördel. Detta för att tillgodose och trygga insynen
och styrning av bolaget på Trelleborgarnas villkor. Då kommunfullmäktige inte biföll vårt yrkande
valde vi att yrka avslag till att godkänna avsiktsförklaringen och reservera oss mot beslutet.
Vår förhoppning är att man från de styrandes sida nu lyssnat in vår oro och när genomförandeavtalet
underställs kommunfullmäktige också presenterar förslag som tryggar Trelleborgarnas insyn och
möjlighet till styrning av projektet under de 20-30 år som det pågår.
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