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 Öppet brev till Katarina Berggren om kampanjen ”Håll ihop Botkyrka”.  

 
 
Hej Katarina! 
 
En viktig del av de demokratiska spelreglerna är att visa respekt för varandra och att tala 
sanning. Nu när vi har lagt en intensiv valrörelse bakom oss kan jag konstatera att stora delar 
av kampanjen ”Håll ihop Botkyrka” var både osaklig och felaktig. Genom vilseledande 
information visade ni ingen respekt för väljarna.  
 
I valrörelsen fanns flera skyltar, foldrar och tidningsannonser från kampanjen ”Håll ihop Botkyrka” 
som fokuserade på negativa aspekter av en kommundelning. Kampanjen innehöll budskap som ”om 
kommunen delas får vi sämre skola, omsorg, och kvalitet, trafikkaos, ingen förbifart, ingen 
vägupprustning samt dyrare investeringar, administration och drift”. 
 
Det är fortfarande oklart vilka partier som stod bakom ”Håll ihop Botkyrka”. Men jag utgår ifrån att 
Socialdemokraterna, som största parti på nej-sidan, har varit drivande i kampanjen. Att gömma sig 
bakom affischer som saknar partibeteckning är dock smaklöst och starkt vilseledande.  
 
När man förlorar alla sakargument finns det bara en sak kvar att ta till, nämligen att spela på folks 
rädsla för det okända. Inför folkomröstningen försökte ni att skrämma väljarna med allt elände som 
ni menade väntade ifall Tullinge skulle bli egen kommun. Skrämselpropagandan dök upp på fler 
och fler ställen ju närmare valet vi kom. Tilltaget gav ett närmast desperat intryck.  
 
Ett av era osakliga argument var att om kommunen delas får vi ingen ny pendeluppgång vid 
Tullinge station. Men ni ”glömde” att informera om en liten detalj: frågan avgörs inte i kommunen, 
den avgörs i landstinget. Dessutom har en ny uppgång till Tullinge station diskuterats länge men 
faktum är att Botkyrka, trots sin storlek, inte lyckats påverka SL i önskvärd riktning. Sanningen är 
att planer och beslut för Tullinge station baseras på dagens trafikströmmar i Tullinge.  
  
I kampanjen antydde ni att Trafikverket skulle ändra sina planer för förbifarten om Tullinge blev en 
egen kommun. Men inte heller frågor om trafik är renodlade kommunala ärenden. Alla som är 
inblandade i den här frågan vet att det inte finns några garantier för att en förbifart överhuvudtaget 
ska bli byggd, planerna finns inte ens med i Trafikverkets långsiktiga budget. Att då skriva att det 
inte blir någon förbifart med en kommundelning är direkt vilseledande. Demokratins kvalitet sänks 
när ni vilseleder väljarna genom att förmedla budskap som folkomröstningen inte handlar om.  
 
När ni sedan drar till med att alla politiska partier utom Tullingepartiet och Sverigedemokraterna 
säger nej till en delning så handlar det om en direkt lögn. Genom att klumpa ihop oss med 
Sverigedemokraterna försökte ni ge er egen åsikt ett högre moraliskt ställningstagande. 
Smutskastningen eskalerade ju närmare valet vi kom.   
 
Sanningen är att partier som t ex Centerpartiet var och är positiva till en kommundelning. 
Folkpartiet skulle stödja en delning om 2/3 av Tullingeborna röstade ja, vilket också blev fallet. 
Moderaterna var delade i frågan och Sverigedemokraterna var negativa till en delning såvida inte en 
majoritet i hela kommunen röstade ja.  
 



I kampanjen försökte ni skapa intrycket av att medelstora och nybildade kommuner har sämre 
förmåga att klara av investeringar. Men ni ”glömde” - givetvis - att informera väljarna om att 
människor ofta är nöjdare med kommunens service i medelstora kommuner jämfört med 
storkommuner som Botkyrka. Vår grannkommun Salem är ett bra exempel, de har byggt om och 
rustat upp alla sina skolor och äldreboenden samt byggt en hel del nya. Salem har en stabil ekonomi 
och goda betyg på sin service. Ingen vill gå tillbaka till att tillhöra Botkyrka.  
 
Att skrämma Tullingeborna genom att påstå att Tullinge som egen kommun skulle ge sämre skolor 
är löjligt när man tänker på det minst sagt klena resultat som storkommunen Botkyrka uppvisar. 
Idag ligger Botkyrka kommun på plats 242 av 290 i Lärarförbundets ranking. Och skolorna i 
Tullinge prioriteras inte. Ett exempel på detta är att underhållet av Falkbergsskolan har varit så 
misskött att skolan kanske måste rivas. Samtidigt är nybildade kommunen Nykvarn den bästa 
skolkommunen i länet och nybildade Knivsta den bästa skolkommunen i Uppsala län.  
 
När ni satte upp skyltar med lögner spred ni en falsk bild till allmänheten. Er metod är den värsta 
sorten av politisk kampanj. Ni ska vara tacksamma för att dessa politiska knep inte omfattas av 
marknadsföringslagen om vilseledande reklam. 
 
På gruppledarträffen ställde jag ett antal frågor om kampanjen ”Håll ihop Botkyrka” som du aldrig 
svarade på. Avslutningsvis gör jag ett nytt försök med nya frågor:   
 

• Vilka stod bakom kampanjen ”Håll ihop Botkyrka”? Det är absolut nödvändigt att de 
politiker, som ligger bakom affischerna och broschyren nu träder fram och förklarar sig. 

 
• Anser du att ett parti får skriva vad som helst i en politisk kampanj? Hade det varit ett 

kommersiellt företag hade det varit solklart brott mot gällanden lagstiftning.  
 

• Hur många väljare tror du har påverkats av alla hot som ni framförde i kampanjen? 
 
 
Hälsningar  
 
Anders Thorén, gruppledare Tullingepartiet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


