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Ärende 5 Reviderad internbudget för tekniska nämnden med tillhörande investeringsplan 

för 2017   
 
Botkyrka kommun antog sommaren 2009 en klimatstrategi med målen att kommunen ska vara 
fossilbränslefri senast 2030 och klimatneutral senast 2040. Botkyrka som organisation ska gå före i 
omställningsarbetet med målsättningen att vara fossilbränslefri senast 2015 och klimatneutral senast 
2020.  
 
Under rubriken ”öka hållbarheten – och minska påverkan på klimat och miljö” anges att ytterligare 
steg behöver tas för att nå en klimatneutral organisation. Kommunen behöver ta fram riktlinjer för 
all byggnation så miljö- och klimatpåverkan minskar. Enligt internbudgeten bör riktlinjerna för 
klimatneutralt byggande omfatta all byggnation av lokaler och bostäder i Botkyrka.  
 
Vi i Tullingepartiet har vid upprepade tillfällen krävt att miljöaspekten ska beaktas vid renoveringar 
och nybyggnationer. Det senaste exemplet är diskussion om att riva eller renovera Falkbergsskolan. 
Men tyvärr lyste miljöaspekten med sin frånvaro i beslutsunderlaget.  
 
Tullingepartiet önskade återremittera ärendet för att utreda hur resurseffektivt det är att riva en skola 
sett till ny betong och transporter. Vi önskade även undersöka vilken miljöpåverkan en rivning 
skulle innebära för närboende. Men tyvärr valde kommunledningen att fatta beslut i ärendet utan att 
ta hänsyn till dessa miljöaspekter.  
 
Lite längre ned i internbudgeten finns rubriken "lokalförsörjning - rätt lokaler för kommunala 
verksamheters behov". Här står det att kommunens lokalbestånd som byggdes under 1960 och 
1970-talet är åldersstiget och i stort behov av förnyelse. Flera kommunala verksamheter menar att 
renovering inte räcker då lokalernas utformning inte möter dagens behov av tillgänglighet, 
pedagogik, gestaltning och säkerhet.  
 
Nybyggnation kan ibland vara ett bra alternativ, men vi i Tullingepartiet vänder oss mot 
resonemang om att byggnader ska rivas enbart för att idéer om tillgänglighet och pedagogik har 
ändrats. Med ett sådant perspektiv går det aldrig att bevara byggnader över tid eftersom idéer om 
pedagogik och tillgänglighet ändras med åren.  
 
Tullingepartiets utgångspunkt är att renovering och kontinuerligt underhåll ska prioriteras framför 
nybyggnation. Buller och andra olägenheter blir betydligt mindre jämfört med att riva och bygga 
nytt. Dessutom är kontinuerligt underhåll klokare ur både ekonomi- och miljöperspektiv.  
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