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Föreliggande revisionsrapport uttrycker en knivskarp kritik. För andra gången inom loppet av ett 
par år underkänner revisionen i princip tekniska nämndens styrande förmåga och tekniska 
förvaltningens bristande förmåga till ändringar och förbättringar inom ett flertal områden.  
 
I flera projekt har stora kostnadsöverdrag blivit följden av bristfälliga beslutsunderlag, brister i 
genomförande, styrning, ledning, kontroll och uppföljning. 
 
Det är majoritetens ansvariga politikers skyldighet att se till att det finns rätt kompetenser på 
förvaltningarna. Det är dock uppenbart att man inte har ställt tillräckliga krav på tekniska 
förvaltningen. Ansvariga politiker från majoriteten har inte agerat i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. När läget är allvarligt måste man prioritera bland 
arbetsuppgifter. Men istället för att ta tag i problemen har majoritetens ansvariga politiker uppvisat 
en ”låt-gå-mentalitet” genom att fokusera på fel saker. 
 
Vi i Tullingepartiet har under en lång tid uttryckt oro över utvecklingen och riktat stark kritik mot 
den politiska ledningen. Men problemen har tillåtits fortskrida, trots upprepade påpekanden från 
revisionen och oppositionen. Tillräckliga åtgärder har inte vidtagits för att få kontroll över 
situationen. I november gick vi tillsammans med Alliansen ut med ett pressmeddelande där vi 
påpekade bristerna i styrningen av den tekniska förvaltningen. 
 
Dessutom har vi i oppositionen inte fått tillgång till all information. Den information som begärts av 
oppositionen har inte redovisats vilket bidragit till att vi inte kan ha den insyn som krävs för att göra 
en ordentlig uppföljning.   
 
Vidare har det varit en rörig situation i tekniska förvaltningen där en sparkad fastighetschef brutit 
mot upphandlingsregler och undertecknat hyreskontrakt där han saknar befogenhet. Det har även 
saknats relevanta underlag till fakturor på ca 15 miljoner kronor. 
 
Felaktiga fakturor och pengar som flyttas på ett sätt som gör det svårt att följa upp ekonomin är 
oacceptabelt. Botkyrka kommun måste bli bättre på att få kronorna att gå ihop. Det krävs en 
kulturändring där ansvarsfull förvaltning av skattebetalarnas pengar sätts i första rummet. Vi i 
Tullingepartiet kräver en sund ekonomisk hushållning där chefer, som gång på gång inte håller 
budget, friställs från sina tjänster. 
 
Av en lång rad brister, som påtalats ett flertal år i följd av både oppositionen och revisionen, är 
ovanstående några exempel på förhållanden som lättare kan överblickas och kontrolleras i en 
medelstor kommun med färre ärenden. I en medelstor kommun som Tullinge skulle bli, kan 
kontrollen utföras på ett effektivare sätt än i en stor kommun; det blir lättare att skapa sig en 
helhetsbild och följa upp att pengar används på rätt sätt. I en medelstor kommun har alla ansvariga 
ögonen på sig.   
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