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Under åren som gått har Södertälje kommun drabbats 
av flertalet skumma affärer och illa genomtänkta projekt.

2019 sålde Telge Hovsjö ut halva sitt fastighetsbestånd till den privata fastighetsä-
garen Månsbro fastigheter. Affären sekretessbelagdes och såldes till ett anbud som 
var 55 miljoner kronor lägre än det högsta. Här har alltså kommunen inte bara sålt ut 
delar av vår allmännytta utan även gjort det till ett lägre pris!

I Södertälje kommun läggs många miljoner 
årligen på projekt som inte bidrar till kärn-

verksamheten. Genom att, bland annat, sälja av delar av konstbeståndet 
kan man finansiera satsningar på skola, äldreomsorgen och tryggheten. 
Kommunens samling av ”lös” konst består av ungefär 6000 verk varav enbart 
2500 av dessa är utdeponerade i kommunen. Resten är magasinerade. Utöver 
detta läggs det årligen mångmiljoner på konsulter, enprocentregeln, olika 
typer av föreningar och värdegrundsdiplom. Enprocentregeln innebär att 1 
procent av investerat belopp i ett byggprojekt ska gå till konstinköp. Det finns 
ingen lag eller bestämmelse som säger att det ska vara så. Vi i Telgelistan 
väljer att slopa enprocentregeln helt.

Föreningar och studieförbund erhåller över 145 miljoner kronor i bidrag 
årligen, flertalet av dessa är uppbyggliga verksamheter som sysslar med 
ungdomsidrott eller fritidsaktiviteter. Tyvärr har det uppdagats att flertalet 
föreningar fuskar med bland annat medlemsantal. Vi vill stoppa bidrag till 
oseriösa aktörer. Varje år genomförs flertalet ”HBTQ-diplomeringar” inom 
kommunen och dess bolag. Vi i Telgelistan ser inte nyttan av att anlita 
konsulter som delar ut diplom för att man har gått på dyra föreläsningar om 
vilken värdegrund man ska ha. Alla människor ska behandlas lika och inte 
diskrimineras utifrån sexuell läggning. Det är en självklarhet och inget man 
behöver betala konsulter skattepengar för att införa.

Slösade skattekronor: 55 MILJONER55 MILJONER

2020 byggde kommunen ett parkeringsdäck vid stadshuset och affären blev dubbelt 
så dyr som planerat och hamnade på 45,7 miljoner kronor. Upphandlingen saknade 
avtal och i stort sett skriftligt material. Dessutom gjordes betalningen på 20 miljoner 
kronor i förskott av en tjänsteman utan nämndens godkännande.

Slösade skattekronor: 25,7 MILJONER25,7 MILJONER

2016 upptäckte en internutredning att renoveringen av Fornbacken blev 242 miljoner 
dyrare än budgeterat, för en slutnota på 416 miljoner. Skriftligt material saknades, 
flertalet utgifter utelämnades i budgeten och den ekonomiska uppföljningen visade 
inte att projektet ständigt blev dyrare. Händelsen har begravts i utredningar och 
ansvarsutkrävandet har uteblivit.
Slösade skattekronor: 242 MILJONER242 MILJONER

Just nu pågår en renovering av Gjuteriet. Den gamla tegelbyggnaden är tänkt som nya 
lokaler för Grafikens hus, en skattefinansierad och oseriös konstaktör. När man först 
utredde kostnaden för renoveringen 2017 beräknade man att kostnaden skulle landa 
på 30 miljoner kronor. Idag ligger den på över 100 miljoner och kan mycket väl bli 
dyrare. En anledning till att kostnaden skenat är hyresgästanpassningen för Grafikens 
hus, man förväntar sig kunna få in renoveringkostnaden genom en framtida årshyra 
på 3,4 miljoner kronor. Enda problemet med detta är att Grafikens hus finansieras 
nästan helt av skattepengar. Man ska alltså använda skattefinansierade bidrag för 
att finansiera ett skattefinansierat skrytprojekt. Telgelistan anser att hela affären är 
vansinnig och bör skrotas.

Slösade skattekronor: 
IDAG 100 MILJONER OCH POTENTIELLT MER I FRAMTIDENIDAG 100 MILJONER OCH POTENTIELLT MER I FRAMTIDEN

Konst, föreningar och värdegrundsrelaterade utgifter:Konst, föreningar och värdegrundsrelaterade utgifter:

• Slopa enprocentregeln: 1 miljon
• Utförsäljning av löst konstbestånd: 9 miljoner
• Besparing studieförbund: 400 000
• Besparing föreningar: 14,5 miljoner
• Slopat bidrag till Södertälje City: 3,4 miljoner
• Slopat stöd till Grafikens hus: 1,8 miljoner
• Slopat stöd till Oktoberteatern: 2 miljoner
• Besparing Södertälje konsthall: 2 miljoner
• Besparing tolktjänster: 2,1 miljoner
• Besparing hemspråk: 5,6 miljoner
• Slopade värdegrundsdiplom: 800 000
• Total besparing: 42,6 miljoner

Telgelistans sparförslag:


