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Interpellation till Teknik- och fastighetsnämndens ordförande Stefan Dayne (KD) angående 

nytt kommunhus  

 

Tullingepartiet har som enda parti i Botkyrka varit mot planerna på ett nytt kommunhus. Vår 

uppfattning har varit att en renovering av nuvarande kommunhus är fullt tillräckligt och att ett 

nybygge är rent slöseri. För detta har vi hånats som bakåtsträvare och kallats snåla mot 

medarbetarna i kommunen av övriga partier. Nu drar sent omsider den Socialdemokratiskt ledda 

majoriteten i handbromsen och avbryter även detta projekt. Det nuvarande kommunhuset gick 

tydligen att behålla ändå. 

 

"Tanken var ju att byta lokaler, som bättre skulle stödja nya arbetssätt. Men vi har ett kommunhus 

som fungerar, så vi klarar oss”, sa Peter Norén till Botkyrka Direkt. 

 

Ja, Botkyrka har redan ett kommunhus som fungerar. Därför behövs inget nytt. Inte nu och inte 

2015 när projektet drogs igång. Under tiden har visserligen vissa förbättringsarbeten gjorts i det 

befintliga huset, men i skuggan av planerna på nytt hus har underhållet varit eftersatt och 

arbetsmiljön i huset är inte i den standard man förväntar sig 2020. Det är inte Tullingepartiet som 

gett medarbetarna en dålig arbetsmiljö i onödan utan de partier som hellre drömde storslaget nytt än 

underhöll och renoverade det som fanns. 

 

Nöjespark i Hågelby, skidtunnel i Lida, Idéhus i Tullinge, nytt centrum i Tumba och nytt 

kommunhus är samtliga skrytprojekt som Socialdemokraterna och deras olika stödpartier velat satsa 

på men som inte blir av. Tack och lov i de flesta fall, men kommunen har naturligtvis haft stora 

kostnader för projekten fast de inte blev av. Inte heller lär väl Södra Porten och skidskyttestadion i 

Hamra grustag bli av. Tack och lov igen. Men "Vad f*n får jag?" undrade Leif Östlig för några år 

sedan angående skatten man betalar. Svaret i Botkyrka verkar vara skrytprojekt som inte blir av. 

 

Med anledning av detta vill jag fråga Teknik- och fastighetsnämndens ordförande följande: 

 

1, Hur stora har de externa kostnaderna (konsulter och liknande) för projekt nytt kommunhus varit? 

 

2, Hur många timmar beräknas kommunens personal ha lagt på projekt nytt kommunhus? 

 

Per Börjel (TUP) 


