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Ärende	  29:	   Fastställande	  av	  antal	  mandat	  i	  kommunfullmäktige	  och	  resurser	  

i	  form	  av	  politiska	  sekreterare	  i	  Botkyrka	  kommun	  	  	  	  
 
Partierna har under många år tappat medlemmar samtidigt som förtroendet för politiken i Botkyrka 
är lågt enligt kommunens egen medborgarundersökning. I Stockholms län var Botkyrka den 
kommun där lägst andel medborgare utnyttjade sin rösträtt i senaste kommunalvalet. 
 
Inte sällan förekommer det tomma stolar i kommunfullmäktige och det är i regel samma ledamöter 
som hörs mest i debatterna. Att en del av fullmäktiges ledamöter sällan deltar i debatterna är 
givetvis en fråga för de olika partigrupperna. Men det vore rimligt att fylla de tomma stolarna och 
se till att dagens ledamöter blir mer delaktiga innan vi utökar kommunfullmäktige.  
 
Vi i Tullingepartiet menar att det finns bättre sätt att skapa förutsättningar för politisk representation 
och därmed ökade möjligheter för fler kommuninvånare att engagera sig politiskt. Med en 
kommundelning skapas två nya kommuner: Tullinge kommun och nya Botkyrka kommun. 
Eftersom att båda kommunerna blir mindre ökar politikertätheten samtidigt som representationen 
förbättras. Forskning visar även att mindre enheter fungerar bättre ur gemenskapssynpunkt jämfört 
med större enheter.  
 
Avslutningsvis vill vi betona att det råder en situation med stora besparingskrav på kommunens 
verksamheter. Inte minst skolan har en stramt tilltagen budget. Att i detta läge satsa ytterligare 
skattepengar på politiken är inte en rimlig prioritering. 
 
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta 
att avslå ordförandeförslaget  
	  
Anders	  Thorén	  (TUP) 
	   	   	   	  


