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Motionen lämnades in 2013. Vad gäller dagens situation kan vi dock konstatera att resenärer 
till/från Riksten erbjuds fler snabba resor som inte går via Tullinge skog, utan direkt till och från 
Tullinge station. Samtidigt har bussförbindelserna till Tullinge skog kraftigt försämrats. 721X 
stannar som första hållplats vid Alice Tegnérs väg.  
 
Det är dock glädjande att kommunen delar den ambition som vi i Tullingeparitet har när det gäller 
bättre och tätare kollektivtrafik. Vilken driftsform som väljs är inte huvudfrågan för Tullingepartiet, 
utan det centrala är att behovet av fungerande kollektivtrafik tillfredställs. Busstrafiken på den 
aktuella sträckan kan skötas av SL men lika gärna av privata aktörer i de fall då detta är bäst för 
Tullingeborna.   
 
Tyvärr är ordförandeförslaget inte fullständigt. Av motionssvaret framgår det att kommunen anser 
att SL bör vara den offentliga aktör som ska sköta kollektivtrafiken. Det är dock inte svar på 
motionens att-sats.  
 
Faktum är att motionärernas förslag innebär att berörda förvaltningar får i uppdrag att se över om 
det finns ett intresse i privat sektor att etablera en busslinje mellan Riksten och andra delar av 
Tullinge. Motionärernas förslag går inte ut på att ersätta SLs trafik på sträckan, utan ska snarare ses 
som ett komplement. Att få in fler aktörer är i grunden positivt och kan leda till nya smarta idéer 
och effektiva arbetssätt. Vi i Tullingepartiet vill ta tillvara på alla goda krafter för att komma till 
rätta med bussarnas turtäthet.  
 
Självklart ska förvaltningen fortsätta samtalen med landstingets trafikförvaltning. Men det betyder 
inte att kommunen ska frångå sin skyldighet mot kommuninvånarna genom att skjuta över ansvaret 
- helt eller delvis på landstinget. Det är snarare tvärt om. Botkyrka kommun bör agera som en 
konstruktiv och proaktiv medspelare genom att sondera möjligheterna att få in flera aktörer.  
 
Kommunen måste konkret visa att man är öppen för att pröva olika alternativ för att få till en bra 
lösning för både Riksten och Tullinge skog. Om man är beredd att ta egna initiativ samt inte har 
något emot privata entreprenörer så är det rimligt att motionen bifalls.  
 
Vi föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta 
att bifalla motionen.  
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