Nu måste vi ta lärdom
Nu måste vi ta lärdom av det historiska som har hänt i Helsingborg vid den tänkta
försäljningen av stadens energibolag Öresundskraft. Med fantastiska siffror som 96,4% i
kommunens folkomröstning fick vi den styrande majoriteten i Helsingborg att backa från
ett för staden vansinnigt beslut. Den påbörjade processen har haft ett högt pris för
medborgarna.
Ser man sig runt i Sverige kan man konstatera att många utförsäljningar och privatiseringar av det
gemensamt ägda skett till långt under marknadspris med ofta långvariga förluster för säljaren.
Även har samhällsnyttiga funktioner slagits sönder och kontrollen över infrastrukturen försvunnit.
Detta i kombination med att utförsäljningarna är mer eller mindre oåterkalleliga gör att all inledning
av en sådan process ska göras med stor försiktighet.
Beslut som får så stora konsekvenser och som är så svåra att återställa ska inte kunna ske
lättvindigt. I grundlagarna finns ett starkt skydd för den privata äganderätten, men motsvarande
skydd för den gemensamma egendomen är mycket svagt.
Vi vill därför att framtida utförsäljning av våra samhällsnyttiga egendomar av betydande värde inte
ska vara enkelt.
Detta kan göras förslagsvis genom att det för att sälja ut gemensamt ägd egendom ska krävas
kvalificerad majoritet, d.v.s. tre femtedels majoritet. Alternativt två likalydande beslut med
mellanliggande val så att medborgarna får möjlighet att säga sitt. Bestämmelsen ska gälla all
gemensamt ägd egendom vars värde överskrider förslagsvis en viss beloppsgräns. För att
undvika att man går mot bestämmelserna genom att dela upp en försäljning i flera mindre steg,
bör särskilda regler införas för vad som räknas som en och samma försäljning.
Ett framtida lagligt skydd i kommunallagen säkerställer våra samhällsnyttiga egendomar av
betydande värde från att säljas, utan en väl underbyggd transparent demokratisk beslutsprocess.
Vi föreslår
Att årsmötet ger Helsingborgs Arbetarekommun styrelse i uppdrag att utse en styrgrupp som med
hänsyn till ovanstående ska arbeta fram ett förslag som reglerar försäljning av gemensam
samhällsnyttig egendom ur ett demokratiskt medborgarperspektiv
Att Socialdemokraterna i Helsingborg skall verka för att driva reglementet i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige
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Styrelsen i Helsingborgs Arbetarekommun föreslår årsmötet att anse motionen besvarad och
uppdra åt fullmäktigegruppen att bevaka frågan.

