Rör inte Öresundskraft
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Helsingborgs kommunala energibolag är i fokus. Att sälja eller inte sälja och det rör sig om en
köpare som har bjudit en försäljningssumma på 12,2 miljarder. Konsultkostnader på minst 20
miljoner- även om Öresundskraft inte säljs.
Dyr start för nya arenan. Byggnotan för Helsingborg arena gick på 416 miljoner. Det ska
Dunkerfonden betala. Men, just då fanns inga pengar till det. Därför fick det nya arenabolaget
en mångmiljonhyra första året. Driftunderskottet väntas bli omkring 23 miljoner varje år.
Helsingborgs kommun förskotterar byggkostnaderna och så småningom ska Dunkers
donationsfond betala. Men, när det sker är osäkert. Dunkerpengarna används nu till annat och
arenapengarna väntades flyta in först 2014. Arenans första år 2013 resulterade i ett
driftsunderskott på 66 miljoner, andra året blev underskottet 76 miljoner kronor. År 2018 låg
driftskostnaden på 37,8 miljoner samtidigt som intäkterna landade på blygsamma 13,5
miljoner kronor. Här borde varningsklockan ringt.
Arenadriften konkurrerar med välfärdens kärnverksamheter. Arenabyggen är kommunala
högriskprojekt. Ett skräckexempel är Helsingborg som landade på ett underskott på 76
miljoner, mångdubbelt så mycket som jämförbara arenor.
Svag projektledning, dålig planering och genomförande hade stora brister. Kostnad,
investering och drift som helt eller delvis täcktes av skattemedel. Bristande beslutsunderlag
och projekt som delvis byggdes på glädjekalkyler. Driftsunderskottet får kommunen täcka för
överskådlig tid framöver med skattemedel.
Nya Olympia -En unik inblick i helsingborgarnas toppmoderna
hemmaarena. Olympia invigs efter ombyggnad till en kostnad av
416 miljoner mot ursprungliga beräkningen 290 miljoner
Invigningskostnaden kostade närmare en miljon kronor en
kostnad som skattebetarna fick stå för.
Pengarna tas ur dunkerfonderna. Dunkerfonderna är inte en
evighetsmaskin som man kan ösa pengar ur. När nu våra politiker och tjänstemän inte tar
ansvar för andras medel kan de utan ansvar göra transaktioner som de tror på men som de inte
har vetskap om som är det bästa för just den investeringen.
Nytt badhus i Oceanhamnen är prospekterat till 500 miljoner också en kostnad som tas ur
Dunkerfonderna. Beräknade kostnader blir ofta mycket högre.
Med tanke på den inledning som jag har gjort om Öresundskraft vill jag med skärpa påpeka
att alla de transaktioner som har gjorts och där man med dunkerfondernas hjälp har byggt nya
anläggningar som dras med underskott vill jag påpeka att Öresundskraft är ett företag som
genererar stora vinster varje år till kommunen. En sådan vinstmaskin vill kommunens
politiker sälja ut och använda pengarna i en fond och där avkastningen skall användas till
vad?
Öresundskraft är ett säkert kort som ger säker avkastning och där
Helsingborgs invånare ser en försäljning som ett hot och där en
köpare ser till att det sker kostnadsökningar för att få igen de miljarder
som köpet har kostat. Inte i något fall har liknande försäljningar
gynnat elkonsumenterna.

När man nu ser hur Dunkerfonderna hanteras kan man då lita på att en försäljning av
Öresundskraft kan bli en tillgång för staden och inte en förlust. Se på hur politiker och
tjänstemän har hanterat Dunkerfonderna. En Tjänsteman som förskingrade 100 miljoner av
Dunkerstiftelsens pengar. Politiker som använde Dunkerpengar i en investering i amerikanska
aktier.
Det demokratiska samspelet är ett uppdrag där politikers och tjänstemäns värdegrund är ett
måste för att demokratin skall fungera.
Vi Liberaler i Helsingborg är av principiella skäl emot folkomröstningar i enskilda frågor.
Men vi tar varje dag kampen för att skydda de demokratiska värdena. Tyvärr har liberalerna
med sitt agerande urholkat demokratin i den här frågan.
Gång på gång kommer det fram nya uppgifter om försäljningen av Öresundskraft som visar
att våra folkvalda inte är sanningsenliga. Är det så att Peter Danielsson undanhåller viktig
information?
Det är inte ansvarsfullt att kortsiktigt förbättra Helsingborgs kommunala ekonomi genom illa
förankrade utförsäljningar. Långsiktigt hållbar ekonomi skapas främst genom effektivt
utnyttjade skatteintäkter, som prioriterar kärnverksamheten.
Öresundskraftsfrågan: Michael Rosenberg och SD har inte bestämt sig – men ger besked före
folkomröstningen den 12 januari. Det är i senaste laget att SD ger besked strax innan valet. De
andra partierna har redan nu gett klara besked om hur de kommer att agera.
Även om röstningen ger 51 % för nej i röstningen kan ändå en majoritet i fullmäktige strunta i
valresultatet och gå till försäljning av Öresundskraft. Om så skulle ske är det ett
odemokratiskt beslut som kommer att vända upp och ner på den demokratiska processen i
Helsingborg. Vad är då folkstyret värt (demokrati).
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