
              
 
Tekniska nämnden                                               Särskilt yttrande
                     2019-05-28 

 
Ärende 1  Delårsrapport 1 2019 - Tekniska nämnden 
 
Tullingepartiet tycker att den förelagda Delårsrapport 1 2019 i huvudsak är bra och ger nämnden en 
god inblick i, och möjlighet att fatta beslut om, verksamheten. Vi har dock ett antal mindre 
kommentarer och medskick runt hur de rapporterade ekonomiska avvikelserna föreslås hanteras 
vilket föranleder detta särskilda yttrande. 
 
För tre olika projekt hemställs om utökad medelstilldelning. Att projekt kan bli dyrare än planerat 
samt att oväntade kostnader tillkommer är naturligt, men Tullingepartiet anser inte att det är 
Tekniska nämndens ansvar som projektutförare att hemställa om utökad medelstilldelning från 
Kommunfullmäktige. Tullingepartiet anser istället att det vore mer rätt om den nämnd som beställt 
ett specifikt projekt ansvarar för att tillskjuta extra medel. Det bör i första hand göras genom 
omprioriteringar inom befintlig budget för nämnden, och först i andra hand genom att utöka 
nämndens budget. I det fall en omfördelning eller utökning av beställande nämnds budget kräver 
beslut i Kommunfullmäktige borde ansvaret för att hemställa om detta ligga på den beställande 
nämnden och inte på Tekniska nämnden. 
 
I det specifika fallet med projektet avseende köksombyggnad för Eklidsskolan anser Tullingepartiet 
att en lämplig omprioritering i Utbildningsnämnden skulle kunna vara att inte genomföra 
ombyggnadsprojektet för Banslättsskolan utan endast genomföra en detaljplaneändring för att 
medge permanent bygglov för befintliga byggnader. Därmed skulle medel frigöras inte bara för den 
akuta insatsen i Eklidsskolans kök utan även andra projekt. Detta är dock inte ett beslut för 
Tekniska nämnden. 
 
Tekniska förvaltningens VA-verksamhet skall långsiktigt gå med nollresultat och varken belasta 
eller tillföra pengar till kommunens skattefinansierade verksamheter. Det är därför viktigt att det 
underskott som nu prognostiseras för 2019 inte förs vidare som ett underskott som täcks via 
skattemedel utan istället belastar VA-kollektivet via framtida högre avgifter.  
 
En stor minuspost för fastighetssidan är det hyresbortfall som uppstår genom att Riksteatern 
deponerar hyra istället för att betala denna till Botkyrka kommun pga. tvist om hyresnivån. 
Tullingepartiet anser inte att det är rätt att detta bortfall påverkar resultatet eftersom det är 
kommunens uppfattning att hyran skall betalas. Istället kan den uteblivna hyran bokföras som en 
obetald fordran, åtminstone till det värde som Fastighetsenheten känner sig säker på att erhålla vid 
tvistelösningen. Därmed kommer endast kommunens kassaflöde att påverkas och ej dess 
ekonomiska resultat. 
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