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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson - Ett enormt
slöseri ptaneras i EU vilket drabbar Täbys invånare

EU kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lade i höstas fram ett förslag om en
"ambitionshöjning" gällande EUs forsök att minska sina utsläpp av växthusgaser. Man bör
dock komma ihåg att EUS utsläpp årligen minskade redan före detta.

Ambitionshöjningen bestod i att den eftersträvade utsläppsminskningen å 40 procent mellan
1990 och 2030 skulle höjas till 55 procent.

Dessa åtgärder är i princip symboliska. Aven med ett fullt klimat-neutralt EU 2050 så
kommer höjningen i den globala medel temperaturen som mest reduceras med 0,06 oC

jämftirt med om man fortsätter som ftjrut*.

Kostnaden ft)r detta är dock astronomisk. Den kommer attvara 350 MILJARDER EURO per
år mellan 2021 och2030 ftir ÖfNfNCpN av ambitionsnivån&. Med l0 kr per Euro blir det
3500 MILJARDER kr per år under tio ar. Slår vi ut detta på EUs 448 miljoner invånare så blir
det ungef;ir 7800 kr per EU-invånare och år. Då Sverige och Täby knappast kommer att
komma undan med mindre utan snarare mer så talar vi håir om en kostnad som rör sig omkring
den dubbla utjämningsskatten eller mer.

Hur dessa avgifter kommer att tas ut spelar mindre roll. Det är kostnader som Täbys hushåll
ska ut med. Det kommer att påverka kommunens ekonomi och bostadsmarknaden på ett
betydande sätt. Höjd bör tas for detta i den ekonomiska planen.

EU får allt större betydelse ftir den kommunala ekonomin. Och hrir har vi ett extremt exempel.
Täbys kommunledning bör göra allt fiir att fiirsöka stoppa det här som kommer att bli extremt
kostsamt ftir kommunens invånare och kommer att påverka all vår verksamhet. Vi har inte råd
att tiga still.

Erik Andersson - kommer du att göra vad du kan för att försöka stoppa detta?
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