
 
Motion från Söderslättspartiet till Trelleborgs Kommun  2010-12-27 
 
Anlita oberoende utredare för riskanalys av kommunal borgen till hamnutbyggnad! 
 
 
Bakgrund och motivering 
Trelleborgs Hamn AB vill att Trelleborgs skattebetalare skall gå i borgen för lån på 335 
miljoner för en utbyggnad av hamnverksamheten. 
 
Denna investering på totalt över 400 miljoner kommer att kosta bolaget ytterligare ca 30 
miljoner kr varje år i form av 5%  ränta och årliga avskrivningar i 50 år. För att investeringen 
skall bli företagsekonomiskt lönsam krävs, med bolagets bruttovinstmarginal, en ökad 
försäljning med 150 miljoner från 2009 års nivå på 192 miljoner. 
 
Hamnverksamheten hanterade 2009 ca 10 miljoner ton gods, vilket är på samma nivå som för 
10 år sedan. Mot denna bakgrund framstår investeringen, vilken kräver en ökning på 77 % av 
inkomsterna, som vårdslöst risktagande med Trelleborgarnas pengar. 
 
I tider med ökad konkurrens från nya transportvägar och metoder borde fullmäktige, som 
beslutsunderlag, fått ta del av en omfattande redovisning av konkurrenshoten. Eftersom 
hamnbolaget och kommunstyrelsen inte kunnat visa på vilka omvärldsfaktorer som skall 
kunna möjliggöra denna osannolika ökning så krävs en oberoende riskanalys.  
 
Dessutom ger denna 1:a etapp av utbyggnaden endast ökad trafik med miljöföroreningar i 
Trelleborg. Om hamnens fullständiga plan, med flytt av verksamheten åt sydost enlig etapp 2-
3 skall genomföras, så kräver detta en investering på ytterligare ca 800 miljoner och ca 60 
miljoner i årliga kostnader.  
 
Eftersom investeringarna kräver kommunal borgen för lånefinansieringen innebär detta att 
bolaget inte kan stå på egna ”ben” och själv finansiera sin verksamhet, utan måste förlita sig 
på att Trelleborgs skattebetalare garanterar lånen genom borgen.  
 
Denna indirekta subventionering av hamnverksamheten bör granskas av professionella 
utredare såsom något av de större auktoriserade revisionsföretagen, vilka är oberoende av 
kommunala bindningar. Kommunen, som garant av lånefinansieringen, borde på samma sätt 
som andra långivare göra sin egen oberoende lönsamhetskalkyl.  
 
 
Yrkande 
Att Trelleborgs Kommun skall anlita en oberoende kvalificerad utredare för en ekonomisk 
riskanalys av hamninvesteringen innan lånefinansiering beviljas med kommunal borgen. 
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