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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Gustaf Lundgren 

KOMMUNSTYRELSEN 
2021-10-21 

Svar på motion: Komplettera rapporten ”Täbys 
finansiella förutsättningar” 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Komplettera rapporten Täbys 
finansiella förutsättningar, inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Sammanfattning 

Steven Jörsäter (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 12 april 2021 
yrkat att kommunledningskontorets rapport ”Täby kommuns finansiella 
förutsättningar” behöver kompletteras. Motionären menar att rapporten ger 
värdefulla insikter, men att den behöver kompletteras med fler frågeställningar i 
syfte att ge en bättre överblick över kommunens möjliga vägval. 

Rapporten ”Täby kommuns finansiella förutsättningar” har tagits fram enligt 
givna direktiv och har hanterats i gängse berednings- och beslutsprocess. Det är 
vanligt förekommande att ett uppdrag och innehållet i en rapport generar nya 
uppdrag där resultat hittills och rådande prioriteringar visar att behov finns att 
utreda och analysera vissa delar djupare. Detta kan komma att bli aktuellt även 
för arbetet med långsiktig finansiell analys. 

Ärendet 

Steven Jörsäter (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 12 april 2021 
yrkat att kommunledningskontorets rapport ”Täby kommuns finansiella 
förutsättningar” behöver kompletteras. Motionären menar att rapporten ger 
värdefulla insikter, men att den behöver kompletteras med fler frågeställningar i 
syfte att ge en bättre överblick över kommunens möjliga vägval.  
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Motionären nämnder bland annat kostnader för Sverigeförhandlingen, 
vägförsörjningsplaner, demografiska förändringar och hantering av 
coronapandemin. En sådan komplettering skulle medge en väsentligt bredare och 
mer förutsättningslös överblick över kommunens finansiella vägval, menar 
motionären. 

Täbys arbete med långsiktig finansiell analys 
Under hösten 2019 påbörjades ett arbete med att belysa kommunens långsiktiga 
finansiella förutsättningar. Initiativet togs då bedömningen gjordes att 
kommunallagens krav på tre års planering är för kort för att säkerställa god 
ekonomisk hushållning och att man därmed inte bör skjuta över kostnader på 
morgondagens Täbybor. Perspektivet är satt till år 2040 och åtagandena enligt 
Sverigeförhandlingen sätter ramarna.  

Vid Täby kommunfullmäktiges sammanträde den 8 mars 2021 (§ 37) godkändes 
rapporten ”Täby kommuns finansiella förutsättningar”. Rapporten ska utgöra ett 
underlag i den framtida prioriteringsdiskussionen och tydliggöra hur mycket 
resurser som kan läggas på kärnverksamheten och vad som krävs i form av 
effektiviseringar.  

I rapporten redogörs för ett antal utmaningar som kommunsektorn står inför 
samt ett antal utmaningar som är specifika för Täby. Det handlar bland annat om 
befolkningsutveckling, bostadsbyggande och lokalförsörjning. Fram till år 2035 
ska kommunen, inom ramen för Sverigeförhandlingen, skapa förutsättningar för 
16 200 nya bostäder. Rapporten visar att detta är möjligt att genomföra utan att 
kommunens mål för god ekonomisk hushållning äventyras, men att det kommer 
att krävas prioriteringar och noggrann ekonomistyrning.  

Systematisk hantering av uppdrag, planering och uppföljning 
Täby kommun har en verksamhetsplanerings- och uppföljningsprocess som 
syftar till att kontinuerligt identifiera, prioritera och planera förbättringsinsatser i 
den kommunala verksamheten. Sammanställningar, nulägesanalyser och 
uppföljningar görs regelbundet på olika nivåer i syfte att uppmärksamma 
områden för särskilt fokus och styrning. Rapporten ”Täby kommuns finansiella 
förutsättningar” har tagits fram enligt givna direktiv och har hanterats i gängse 
berednings- och beslutsprocess.  

Det är vanligt förekommande att ett uppdrag och innehållet i en rapport generar 
nya uppdrag där resultat hittills och rådande prioriteringar visar att behov finns 
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att utreda och analysera vissa delar djupare. Detta kan komma att bli aktuellt 
även för arbetet med långsiktig finansiell analys. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Håkan Larsson 
Ekonomichef 

Bilagor 

- Motion ”Komplettera rapporten Täbys finansiella förutsättningar”, 
daterad den 12 april 2021  
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