
            
Du får komma och hälsa på i Tullinge någon dag
Utbildningsnämnden              Yrkande

           2017-03-14

Ärende 5 Nybyggnation av Falkbergsskolan 

Falkbergsskolan är ett mycket fint exempel på 50-talets ambitiösa och fina skolarkitektur. Skolan är 
ritad av den kända norska arkitekten Tore Moxness, som under efterkrigstiden var verksam i 
Sverige under folkhemmets guldålder, då han ritade många offentliga byggnader, så som skolor, 
tingshus och kyrkor, oftast uppförda i tegel, runt om i landet.

Att som nu föreslå att riva Falkbergsskolan är bara ännu ett exempel på den historielöshet och 
okunskap som finns inom Botkyrka kommuns förvaltning och politiska styrning kring vårt 
gemensamma kulturarv. Falkbergsskolan är mycket bevarandevärd och en viktig del i beskrivningen
av Tullinges utveckling från lantbrukssamhälle via villastad till dagens mera blandade och tätare 
bebyggelse.

Tyvärr har kommunen inte klarat av ett löpande underhåll för att hålla skolan i ett bra skick. Den är 
delvis sliten och har dåliga tekniska lösningar vad gäller ventilation och värme. Vissa delar av 
skolan har dock rustats upp under senare år och är i utmärkt skick.

Trots detta har skolan fungerat tillräckligt bra för skolans verksamhet ska kunna bedrivas på ett 
förtjänstfullt sätt. Elevtillströmningen är god och studieresultaten bland de bästa i Botkyrka. Skolan 
har uppmärksammats för insatser utanför den normala högstadieverksamheten, bland annat 
undervisning för arabisktalande elever från i huvudsak norra Botkyrka.

Tullingepartiets uppfattning är att renovering och planerat underhåll ska prioriteras framför 
nybyggnation. Då riskerar inte planprocessen att bli lika utdragen, som när eventuella 
överklaganden lämnas in. En generell erfarenhet av att riva en verksamhet, exempelvis skola eller 
sjukhus, och sedan bygga upp samma verksamhet på samma plats är att det leder till stora kostnader
för att driva verksamheten under evakueringstiden.

Vi tror inte att kommunen klarar av att bygga en ny skola för 197 Mkr, när den beräknade kostnaden
uppgår till 300 Mkr. Historien visar att stora budgetsöverskridanden är mer regel än undantag. 
Vidare är vi tveksamma till att kostnaden för nybyggnation skulle vara lägre än kostnaden för 
renovering. Vi vill därför att utredningsunderlag och kalkylförutsättningar redovisas i detalj.

En renovering måste göras på en rimlig nivå med utgångspunkt i elevers och personalens behov. En 
skola behöver inte i alla avseenden renoveras till den standard som en ny skola har, för att den skall 
fungera utmärkt i många år. Frågan har redan dragits i långbänk och därför går det utmärkt att med 
öppna ögon ta ett varv till. 

En aspekt som tidigare inte berörts är att se över hela det område som Falkbergsskolan och 
Eklidsskolan idag utgör och fundera på hur Botkyrka på bästa sätt kan använda denna unika 
centrala mark i Tullinge för att lösa skolfrågan, ”delar av idéhuset” och behovet av äldrevård i 
Tullinge, på ett sätt som står i samklang med Tullinges karaktär.



            
Vi föreslår utbildningsnämnden besluta 

att återremittera ärendet så att en helhetsbedömning kan göras samt att alla utredningsunderlag 
och kalkylförutsättningar kan redovisas i detalj

att       om återremissyrkandet faller, avslå ordförandeförslaget.
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