Pressmeddelande 27 augusti 2019

Skakiga kalkyler riskerar att fördyra Falkbergsskolan
Tekniska nämnden skulle ha fattat beslut om tilldelning av entreprenadkontrakt för nybygge
av Falkbergsskolan i Tullinge. Nu dras ärendet tillbaka med hänvisning till att ytterligare
utredningar behövs. När projektet nu ska utredas utgår vi från att en seriös utredning av
renoveringsalternativet samtidigt genomförs.
Igår, den 26 augusti, skulle Tekniska nämnden ha beslutat om tilldelning av entreprenadkontrakt för
nybygge av Falkbergsskolan i Tullinge. Kontraktet innefattar även rivning av befintlig skolbyggnad.
I sista stund beslutade dock nämndens ordförande Stefan Dayne (KD) att dra tillbaka ärendet med
hänvisning till att ytterligare utredningar behövs. Att Dayne drar i nödbromsen om kalkylerna är
skakiga är naturligtvis bra. Dock är Falkbergsskolan utrymd, baracker utställda och eleverna
överflyttade dit. Att detta stopp torde riskera tidplanen är uppenbart. Hur länge extra ska
Falkbergsskolans elever gå i barackskola? Hur länge extra ska Tullinges friidrottare få klara sig utan
det nyligen upprustade Falkbergs IP som nu huserar barackerna?
Trots att den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Botkyrka har varit helt inställd på att riva och
bygga nytt så har rivningskostnaden aldrig funnits med i budgeten. Ska vi gissa att det är
uppenbarandet av denna kostnad som nu får projektet att stanna av? Tullingepartiet har hela tiden
istället velat bevara och renovera. Vi anser att Falkbergsskolan är en del av Tullinges kulturmiljö
och därför värd att bevara. Efter en rundvandring i Falkbergsskolan med oberoende sakkunniga
under 2017 stärktes vi i uppfattningen om att beslutsunderlaget behövde kompletteras. Detta
nonchalerades dock av den dåvarande majoriteten som kallade vår analys för ”hobbytyckeri”. Men
TUP har också kunnat jämföra projektet med ombyggnaden av Bagarmossens skola i Stockholm
som visar på en betydligt lägre kostnad än nybyggnation för en jämförbar skola.
Det hade varit bättre att lyssna på oss från början. Särskilt när historien visar att stora
budgetöverskridanden och förseningar är mer regel än undantag i Botkyrka. När projektet nu ska
utredas vidare utgår vi dock från att en seriös utredning av renoveringsalternativet samtidigt
genomförs.
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