
  
 
 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige                Särskilt yttrande
                                2019-01-07 

 
Ärende 1: Allégården: Avvikande förutsättningar under pågående 

byggnation     
 

Bland alla problem runt tekniska nämnden har Allégården varit en extra sorglig följetång i Botkyrka 

de senaste åren. När ett projekt blir 4-5 gånger dyrare än planerat inställer sig naturligtvis en rad 

frågor; när den senaste kostnadsökningen är nära en dubblering inställer sig ännu fler.  

 

Vi i Tullingepartiet har därför ställt en interpellation med en rad frågor till tekniska nämndens 

ordförande gällande detta. Vi har även under en lång tid uttryckt oro över utvecklingen med 

oväntade och kraftiga kostnadsökningar för olika projekt.  

 

År 2016 riktade en enig revisorsnämnd skarp kritik mot tekniska nämnden och rekommenderade att 

nämnden inte skulle ges ansvarsfrihet. Den dåvarande majoriteten i kommunfullmäktige ansåg 

beklagligtvis att det räckte att genomföra ett åtgärdsprogram. I ljuset av Allégårdsprojektet måste 

man fråga sig vad som hände med detta åtgärdsprogram. 

 

Problemen har uppenbarligen tillåtits fortskrida, trots upprepade påpekanden från oppositionen och 

revisionen. Tillräckliga åtgärder har inte vidtagits för att få kontroll över situationen. 

 

Nu lägger den politiska majoriteten en stor del av skulden på förvaltningen, inte minst genom att 

avskeda förvaltningschefen trots stora protester från förvaltningens anställda. Men var ligger det 

politiska ansvaret? Har politiker från majoriteten agerat i enlighet med kommunfullmäktiges mål 

och riktlinjer? Har ansvariga politiker istället för att ta tag i problemen uppvisat en ”låt-gå-

mentalitet”?  

 

Av en lång rad brister, som påtalats ett flertal år i följd, är ovanstående några exempel på problem 

som lättare kan överblickas, kontrolleras och förebyggas i en medelstor kommun med färre ärenden.  

 

I en medelstor kommun, 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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