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Ärende 6:  Ökade medel för Falkbergsskolans upprustning  

 
Tullingepartiet riktar allvarlig kritik mot både ansvariga politiker och tjänstemän för att 
Falkbergsskolan har fått förfalla på det sätt som skett under många år. Tullinges barn och unga 
förtjänar bättre. Nu är det viktigt med en tydlig och genomtänkt information till elever och föräldrar 
om kommunens planer.  
 
Tjänsteskrivelsen väcker flera frågor som bör besvaras för att nämnden ska kunna fatta ett 
underbyggt beslut: 
 

• Hur kunde ansvariga personer gå fram med ett så felaktigt underlag som man gjorde när man 
begärde 60 Mkr för en total renovering?  
 

• Hur mycket har investerats i Falkbergsskolan under de senaste sju åren? 
 
• Falkbergsskolan beskrivs som ”lokalmässigt och pedagogiskt ineffektiv”. På vilka fakta 

grundar sig detta omdöme? Har eleverna på Falkberg uppnått sämre resultat än i ”moderna” 
skolor? Har undervisningen krävt större resursinsatser än på jämförbara skolor? Har elever 
och målsmän uttryckt klagomål och flyttat sina barn till andra skolor? Falkbergsskolan hade 
ett allvarligt elevtapp för några år sedan. Ny rektor har vänt denna utveckling och återställt 
förtroendet trots de påstådda bristerna ovan. 

 
• Enligt tjänsteskrivelsen visar miljöinventeringar, fastighetsekonomiska och pedagogiska 

bedömningar, att det långsiktigt hållbara alternativet gällande Falkbergsskolan, är att endast 
behålla aula- och matsalsdel och i övrigt bygga en ny skola. Dessa inventeringar, 
bedömningar och underlag bör givetvis redovisas i detalj. Det presenterade underlaget 
innehåller brister som gör det svårt att ta ställning till en mycket stor investering på 214 Mkr 
som är förknippad med stora besvär under ombyggnadsperioden. 

 
• Att bygga en barackskola på en grusplan ställer stora krav på planering och genomförande. 

Ofta är baracklösningar bristfälliga, både när det gäller byggnad, ventilation och den 
pedagogiska utformningen. Vilka undersökningar har gjorts för att säkra att man på det 
sättet kan erbjuda en högkvalitativ högstadieutbildning? 

 
• Har man värderat risken att föräldrar flyttar sina barn till andra skolor, inte minst friskolor? 

 
• Tullingepartiet utesluter inte att det föreslagna alternativet är det bästa, men vi vill se ett 

bättre underlag. 
 
 



Tullingepartiets uppfattning är att en majoritet av Tullingeborna är skeptiska till idéhuset. Vi har 
därför tidigare presenterat en motion som går ut på att integrera vissa delar av det förslagna idéhuset 
i Tullinge centrum i skolan. Vi menar att funktioner som möteslokaler, scen och aktivitetsrum 
istället kan integreras i Falkbergsskolan. Då får skolan bättre lokaler under dagtid samtidigt som 
föreningslivet, allmänheten och våra ungdomar också kan ta del av funktionerna under kvällar och 
helger. Investeringen blir väsentligt lägre jämfört med vad idéhuset skulle kosta. Vi bedömer en 
besparing på minst 75 Mkr samt betydligt lägre driftskostnader. Vidare kan en mer naturlig 
koppling ske mellan skola och övrigt samhälle, vilket borde vara till båtnad för båda parter. 
 
Falkbergsskolans upprustning, hur den än görs, innebär en stor investering och därmed kostnad för 
Botkyrka. Att fatta beslut om att riva och bygga nytt utan ett ordentligt beslutsunderlag är inte 
hållbart. Vi utgår från att vår motion snabbehandlas och inte blir hängande i den kommunala 
byråkratin.  
 
Vi vill, med hänvisning till ovanstående anförda skäl, att utbildningsnämnden återremitterar 
ärendet. 
 
Vi föreslår utbildningsnämnden besluta 
 
att  återremittera ärendet till utbildningsförvaltningen.  
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