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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson om
restriktioner i Täbys finanspolicy

Under fullmäktige 2O2L-O6-L4 fastslogs Täby kommuns finanspolicy. Den har stor
betydelse för hur Täbys kapital förvaltas. I finanspolicyn finns begränsningar av så kallad

"etisk" natur. Här står bland annat:

" Därför ska investeringar i bolag som bedriver verksamhet med tobak, pornografi,

alkohol, cannabis, kommersielt spelverksamhet, vapen och krigsmateriel exkluderas från
Täby Kommuns investeringar. "

Man kan diskutera varför de företag som ser till att landet kan försvaras ska exkluderas.
Men dessutom står det i föregående mening : " I linje med detta ska investeringar i
branscher som motverkar de gtobata håltbarhetsmålen i möjligaste mån undvikas."

Detta inger en viss oro över att ambitionerna till begränsningar kanske i själva verket är
större än vad som tydligt framgår. I tidningen Dagens Samhälle finns i det senaste

numret en artikel med rubriken " Fossilfria kapitalplaceringar ny norm: "Kommunsektorn
har ledartröjan",

Tyvärr har många banker och finansiella institut börjat misstänkliggöra och ta avstånd

ifrån alla de företag som är verksamma med den livsviktiga verksamheten att utvinna,
förädla och sälja fossila bränslen. Man utesluter värdepapper från dessa branscher i

"hållbarhetens namn", Kanske även de som förvaltar Täbys kapital.

Vi har den senaste tiden blivit varse de stora problem som ett naivt förhållningssätt till de

fossila bränslena ställer till med på Oe globala marknaderna. Resultatet har blivit kraftigt
höjda energipriser vilket förstås i sin tur har lett till stigande priser på värdepapper i

sektorn, En energikris kan stunda i vinter. Täbys invånare drabbas hårt av stigande
energipriser. De ska inte dessutom hållas utanför möjligheten att via kommunens kapital
kunna ta del av de värdestegringar som kan komma att ske i den fossila sektorn.

Frågan till Erik Andersson blir därför:

Kan Täbys kapital till del investeras i den fossila sektorn när och om det är
förnuftigt ur ett finansiellt perspektiv?

För Sverigedemokraterna i Täby

Steven Jörsäte


