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Reservation
Ärende: § 202 Bolagsordning och aktieägaravtal avseende Barkarby Science AB
Dnr Kst 2017/362
Inledningsvis kan det vara lämpligt att påminna om att vi Sverigedemokrater reserverade oss
redan på ett tidigt stadium under våren 2017 i samband med att ämnet togs upp och då som en
punkt med benämningen ”Barkarby Science Park – Återrapportering och förslag, KF”.
Vi kan nu konstatera att planerna återigen är bristfälliga avseende vad som konkret ska vara
målsättningen och därtill förväntade resultat. Det beskrevs av en representant från
minoritetskoalitionen som att det inte är något som ”vi politiker” ska lägga oss i utan att det
ska skötas av ”forskare och tekniker” med kunskap. En minst sagt bristfällig inställning till
hur man från politiskt håll bör styra om man räknar med att gå in i ett bolag med skattepengar
där det inledningsvis läggs 1.900.000 kronor och ändå inte ha större ambitioner än så. Själva
formen för projektet är också tveksam där man från minoritetskoalitionen viker ner sig med
argumentationen att ett bolag krävs för att få med övriga intressenter. Det sades att det var ett
krav från övriga bolags sida eftersom de är vana vid den formen. Att landa i en sådan slutsats
tyder mest på bristfällig förhandlingsteknik, kompetens, argumentationsförmåga och
uppenbarligen önskemålet att först och främst få igång vad man gissningsvis tror är ett
säljande argument gentemot sin väljarbas. Vi Sverigedemokrater anser att om ett genuint
intresse finns hos övriga parter, som faktiskt är företag med i första hand ett vinstintresse, så
bör själva formen för samarbetet vara av mindre vikt givet att resultatet kan omsättas i för
respektive företag positiva termer som t.ex. bra marknadsföring, referenser, merförsäljning
och/eller ren vinst.
Till ovanstående kommer också valet av företag som huvudsakligen är företag inom en
bransch som vi Sverigedemokrater inte anser är den väsentligaste för kommunen. Vi har bl.a.
i vår senaste budget framfört att vi anser att exploatering och nybyggnation i kommunen ska
nollställas från 2018 och tre år framåt. Därmed försvinner i stort alla företag utom Scania CV
AB som säkerligen kan bidra inom området självkörande fordon och lägre utsläpp.
Beträffande högskolor så är inte heller Södertörns högskola så mycket att hoppas på eftersom
den av alldeles för många anses som en B-högskola.
Forskning är viktigt och för Järfälla kommuns del så finns det mer angelägna områden där
man kan försöka hitta forskningssamarbeten som t.ex. inom äldreomsorg, skola och trygghet.
Viktigast är dock hela tiden, givet kommunens tveksamma ekonomi och därtill alarmerande
framtidsutsikter, att i första hand prioritera kommunens huvudsakliga ansvarsområden.
Med ovan anförda invändningar så reserverar sig Sverigedemokraterna i Järfälla mot
kommunfullmäktiges beslut att bifalla minoritetskoalitionens ärende.
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