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Dnr Kst 2017/260
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut att bifalla minoritetskoalitionens förslag till
mål och budget för 2018 m.m., framför vi nedan de största bristerna i densamma enligt oss
Sverigedemokrater i Järfälla.
Den första bristen rör det exceptionellt omfattande byggandet i kommunen som helt saknar
verklighetsförankring enligt vår uppfattning. Järfälla kommun kommer med den takt som
framgår av bl.a. exploateringsbudgeten och målsättningen att påbörja ca. 1.000 nya bostäder
per år att helt förstöra den förort som Järfälla har varit och som en majoritet av dess
befolkning önskar behålla. Det finns inget som helst mervärde i att sträva efter att omvandla
delar av kommunen till en stad eller att förstöra värdefulla bostads- och tillhörande
grönområden genom en icke önskvärd förtätning. Vi Sverigedemokrater anser att
exploateringen ska stoppas nu för att kanske om tre år titta över behoven av nybyggnation
med en nykter syn på behovsbilden. Under tiden så bör också bostadskön omstruktureras så
att bl.a. alla ungdomar och pensionärer får förtur före ekonomiska migranter.
Som en del av problembilden med det överdrivna byggandet så framgår av
minoritetskoalitionens planer att befolkningen i kommunen ska öka i en takt som vida
överstiger det vi Sverigedemokrater anser är lämpligt för kommunen. Tidigare erfarenheter
med en snabb expansion och därtill kopplad befolkningsökning ger vid handen att
sannolikheten för kraftigt höjda skatter är oroväckande stor. Vi har redan tidigare påpekat att
PWC i sin rapport om Järfälla bedömer att risken finns för en skattehöjning på närmare 5
kronor per hundralapp fram till år 2030. Det skulle för en person med 20.000 kronor i
månadsinkomst innebära 1.000 kronor mindre i reda pengar att röra sig med per månad.
Av den befolkningsökning som minoritetskoalitionen räknar med så är det också en stor del
som inte förväntas klara ekonomin på egen hand. Det framgår av de avsevärda
bidragsökningar som man kalkylerat med i budgeten. För t.ex. komponenten
”Inkomstutjämning” så mer än dubbleras den på fyra år fram till år 2020. Planen för 2020 är
att den totala bidragsnivån ska överstiga 1.000.000.000 kronor, alltså en miljard! Ställer man
den siffran i relation till verksamhetens kostnader så innebär det att Järfälla kommun behöver
över 17 procent i bidrag från staten för att få verksamheten att gå runt det året. Ett annat sätt
att formulera det är att kommunen går närmare en miljard back år 2020 om de statliga
bidragen försvinner.
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Järfälla kommun har till råga på allt också en skenande skuldsättning där man redan för år
2020 planerar att behöva öka de långfristiga banklånen till över 3,2 miljarder vilket motsvarar
mer än 50% av verksamhetens kostnader det året.
Tittar man bakåt i tiden på hur ekonomin för Järfälla har utvecklats så kan vi konstatera att
enligt SCB så låg skattekraften för Järfälla på 25% över riksgenomsnittet år 1995. Fram till år
2016 så har den dalat till 6% över riksgenomsnittet och ligger i år runt 4%. Tittar man
framöver och extrapolerar linjärt så kommer Järfälla att ligga 7% under riksgenomsnittet år
2030. Tar man även hänsyn till de stegrande bidragsnivåerna så är det sannolikaste att Järfälla
kommun kommer att ligga än sämre till.
Sammanfattningsvis så finns det så många varningsflaggor för Järfällas ekonomi i den av
minoritetskoalitionen lagda budgeten att det, liksom tidigare år, är dags att bryta den
nedåtgående trenden och satsa på en seriös budget som kan hjälpa Järfälla att vända åt rätt håll
och sedan sträva efter att återfå den position som kommunen hade för nu över 20 år sedan.
Vi Sverigedemokrater i Järfälla förespråkar, till skillnad från minoritetskoalitionens budget,
efter sans och balans vilket vi i ett första steg vill närma oss genom att bl.a.:


Omedelbart stoppa det sanslösa nybyggandet genom att nollställa
exploateringsbudgeten!



Minska befolkningsökningen så långt det går!



Stoppa ökningen av låneskulden!

I övrigt så anser vi Sverigedemokrater att man måste satsa på ett flertal områden, där
minoritetskoalitionen oftast inte satsar alls, varav några är som följer:




Ökad trygghet med starkt förbättrad kameraövervakning och belysning tillsammans
med en trygghetscentral med väktare/ordningsvakter som patrullerar i kommunen och
som kan dirigeras via trygghetscentralen till de platser där behoven är som störst.
Utökad satsning på äldreomsorgen med mer personal, bättre kost, mer tid till de äldre,
krav på goda kunskaper i svenska och en äldrenämnd som enbart prioriterar de äldre
och deras behov.
Ordning och studiero i skolan genom mer personal i form av mentorer och
vuxna/ordningsvakter som kan underlätta för läraren att fokusera på de elever som vill
lära sig. Särskilda förberedande klasser för de som inte kan svenska språket tillräckligt
väl för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i en vanlig klass utan att onödigtvis
dra ner på tempot.

Med ovan anförda invändningar så reserverar sig Sverigedemokraterna i Järfälla mot
kommunfullmäktiges beslut att bifalla minoritetskoalitionens budget.

_________________________
Magnus Dahlberg
Sverigedemokraterna
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