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Komplettera Rapporten Täbys finansiella förutsättningar
Kommunledningskontoret har låtit sammanställa en rapport med titeln ''fäby kommuns
finansiella förutsättni ngar 2O2O-2O40" skriven 2020-1 1-10
Rapporten ger en värdefull insikt i kommunens finansiella situation. Tyvärr har direktiven
varit alltför smala för att möjliggöra en verklig överblick över kommunens möjliga
vägval. Vi önskar därför en komple{tering av denna rapport. Speciellt bör en sådan
komplettering innehä lla följande frägestäl Iningar och inriktni ngar
Ett större urval av möjliga utvecklingsscenarier för kommunen.
Specifikt bör ett lågutbyggnadscenario analyseras utan någon hänsyn till
Sveri geförha nd I i ngen.
De finansiella konsekvenserna av

ett utträde från Sverigeförhandlingen bör
belysas.
De praktiska möjligheter som finns att bromsa den bromsa den pågående kraftiga
utbyggnaden och deras ekonomiska konsekvenser bör kommenteras.
De bör framgå om det existerar några realistiska scenarier där skatten kan sänkas
signifikant, dvs. med en krona eller mer.
En vägförsörjningsplan bör ingå dar utbyggnadens konsekvenser för
framkomligheten analyseras och värderas. En fråga som bör kunna besvaras är
vad det kostar att behålla minst oförändrad framkomlighet i nuvarande
högutbyggnadssituation. Man bör i rapporten avstå ifrån spekulationer i
förändrade resmönster då dessa i praktiken är omöjliga att förutspå.
De ekonomiska effekterna av förväntade demografiska förändringar genom
pågående utbyggnad bör analyseras och diskuteras. Det är högsisannolikt att en
större viktning mot lägenheter relativt villor i kommunen än i nuläget får
ekonomiska konsekvenser,
Problem har uppdagats i samband med Covid-19 inom äldrevården och de har
uppmärksammats av bland annat Coronakommissionen. I deras rapport fastslås
att äldrevårdens institutioner har brister. Kostnader för att hantera detta iTäby
bör uppskattas och inkorporeras i kommande rapport.
Kostnader för invandring och migration bör uppskattas enligt några tänkbara
scena rier.
Rapporten bör iförsta hand vara inriktad på att ge indikationer. En alltför noggrann
analys riskerar att dra ut på arbetet för långt i tiden, En ambition bör vara atl ha den nya
rapporten klar senast till årsskiftet.
Sverigedemokraterna yrkar därför på att: En komplettering görs titt föreliggande rapport
som medger en väsentlig bredare och mer förutsättningslös överblick över kommunens
finansiella vägval.
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