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Ärende 31: Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 
 

Året har i hög utsträckning präglats av tragiska händelser som pedofilskandalen vid Björkstugan 

och dödsskjutningen i Hallunda. 2020 går också till historien som ett mycket speciellt år eftersom 

ingen kunde vara beredd på den kris som Coronapandemin har inneburit.  

 

Krisen fortsätter att sätta sina spår samtidigt som pandemin också bidragit till att allt blivit mer 

digitalt. Behoven av exempelvis kontorsyta kommer att vara annorlunda efter pandemin. Detta bör 

inte minst påverka planerna för ett nytt kommunhus som vi i Tullingepartiet länge har varit kritiska 

till.  

 

I föreliggande verksamhetsberättelse vill vi särskilt kommentera målet 1:1a ”Kommunstyrelsen 

stärker Botkyrkabornas delaktighet i den lokala demokratin”. Här ges grön lampa trots att andelen 

Botkyrkabor som anger att de kan vara med och påverka kommunala frågor inte helt når upp till 

målet på 40 %.  

 

Mer anmärkningsvärt är dock den låga målsättningen (42 % till år 2024). Att målet inte ens når upp 

till hälften av Botkyrkaborna säger en del om problemen med bristande närdemokrati i en stor 

kommun.   

 

Vidare saknar vi en analys av skillnaderna mellan olika kommundelar. Det konstateras att skillnaden 

mellan kvinnor och män är relativt liten, 40 % respektive 42 %, men ingenstans kan vi läsa om 

utvecklingen för de olika kommundelarna.  

 

Vi vet sedan tidigare att missnöjet med möjligheterna att påverka är störst i Grödinge/Vårsta samt i 

Tullinge som har rasat från ett dåligt resultat 2017 (44 %) till ett ännu lägre resultat 2018 (36 %) 

och nådde en riktig bottennotering 2019 på 23 %. Vi anser att den här utvecklingen borde belysas 

och analyseras i verksamhetsberättelsen. Att ge grön lampa för den lokala demokratin i Tullinge och 

Grödinge/Vårsta är inte rimligt mot bakgrund av det tydliga missnöjet.   

 

Vi noterar även att det höjda målet med att medborgarna ska få svar på sin fråga vid telefonkontakt 

med medborgarcenter inte har uppnåtts. Alla invånare som någon gång har sökt en anställd inom 

kommunen vet hur svårt det kan vara att komma i kontakt med rätt person. Även inom detta område 

är nackdelarna med en stor kommun påtagliga. 

 

I december fattade den stora avfallshögen som olagligt dumpats vid Kagghamra eld. Något som fick 

stora rubriker i riksmedia i början på 2021. Förhoppningsvis slipper Botkyrka kommun stå för notan 

för bortforsling och sanering, men innan man kommit till vägs ände med detta ärende kommer det 

troligtvis ta flera år. Låt oss hoppas att vi alla aktiva inom politik och förvaltning tar lärdom och 

försöker stämma i bäcken.  
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