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Yttrande över revisionsrapport – Granskning av investeringsprojekt
(sbf/2013:221)

Tullingepartiet ser allvarligt på den skarpa kritik som revisionen riktar mot tekniska nämnden. I en
tid där man ska vända på varje krona så skjuter kostnaderna för Botkyrka i höjden. Flera projekt blir
dyrare än nödvändigt eftersom att man inte har koll på kostnaderna.
Det är anmärkningsvärt att Botkyrka inte vidtagit åtgärder redan från dag ett. Trots påpekanden från
revisorerna angående lokalanskaffningsprocessen har kommunens åtgärder lyst med sin frånvaro.
Tullingepartiet står dock bakom den nu framtagna åtgärdsplanen som förhoppningsvis innehåller
tillräckliga åtgärder för att råda bot på de allvarliga förhållandena som revisionen har
uppmärksammat.
Problematiken ska ses i ljuset av att Botkyrka växer och att Tullinge är den del av kommunen som
haft den starkaste befolkningstillväxten sedan millennieskiftet. Befolkningstillväxten ställer stora
krav på kommunen, särskilt vad gäller samordning, planering och framförhållning. För att klara
dessa utmaningar måste kommunen arbeta på ett strukturerat sätt där man alltid söker
effektivitetsvinster för att på bästa sätt förvalta medborgarnas skattepengar. Tyvärr är detta ärende
ett exempel på de svårigheter och samordningsproblem som kan uppstå i en för stor kommun.
En sund ekonomisk stabilitet är Tullingepartiets ledstjärna och vi eftersträvar därför alltid allmänna
lokal- och administrationseffektiviseringar. Eftersom kommunens fastighetsinvesteringar omsätter
betydande belopp måste inriktningen vara att hitta så effektiva lokallösningar som möjligt som sett
över tid innebär låga lokalkostnader per kommuninvånare. Vad gäller lokalbehov för den
kommunala verksamheten är vår uppfattning att detta i första hand skall lösas genom nyttjande av
kommunens egna lokaler. Vi vill därför att kommunen i första hand utnyttjar befintliga lokaler
istället för att bygga nytt, detta gäller t ex det tänkta idéhuset i Tullinge Centrum.
Enligt kommunallagen 6 kap 7 § ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. En av baksidorna med den stora
kommunen är den ökade svårigheten att sätta sig in i alla frågor, särskilt för fritidspolitiker och
medborgare med begränsad tid. Kommunens lokalinvesteringar bör hanteras från ett övergripande
perspektiv samtidigt som nämndledamöterna får tillgång till löpande information. Att pengar då
flyttas och används på ett sätt som gör det svårt att följa upp ekonomin är oacceptabelt. I en
medelstor kommun, där kontrollen kan utföras på ett effektivare sätt än i stora kommuner, är det
lättare att skapa sig en helhetsbild och följa upp att öronmärkta pengar används på rätt sätt. Alla
ansvariga har ögonen på sig i den mindre enheten vilket skapar förutsättningar för effektivitet.
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Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

