
En nyårshälsning till kommunledningen i Botkyrka  
 
Ett nytt år brukar vara ett tillfälle för eftertanke. Ett tillfälle att analysera det som varit, erkänna 
misstag och ta beslut om förändringar för det nya året. Tyvärr verkar det inte vara fallet för den 
politiska ledningen i Botkyrka kommun.  
 
Ända sedan valåret 2014 har de styrande politikerna gett olika löften. När vi summerar 2016 inser 
vi att flera av dessa löften ännu inte är uppfyllda. Här följer tre exempel:  
 

• Kommunledningen skulle tillsammans med centrumägaren förstärka och förbättra Tullinge 
centrum. Dessutom skulle kommunens politiker uppvakta sina kollegor i landstinget för att 
få till en ny pendeltågsstation med bättre kapacitet och två uppgångar. 

 
 Vad har hänt?  Svaret är mera asfalt och ett centrum som är ännu tråkigare än det var 
 inför valet 2014. En andra uppgång vid pendeltågsstationen lyser fortfarande med sin 
 frånvaro. Istället har pressbyrån tagits bort samtidigt som det bästa läget vid Tullinge station 
 har förvandlats till en asfaltöken för bussar.  
 
 Vi i Tullingepartiet har presenterat vår vision om ett bättre centrum - ett ljusare, grönare och 
 trivsammare centrum som blir en trevlig mötesplats för Tullingeborna. Om 
 kommunledningen varit lika drivande i den här frågan som när det gäller  nya 
 upplevelsesatsningar så hade vi kommit närmre en utformning av centrala Tullinge som 
 varit i samklang med Tullingebornas önskemål.  
 
• Inför senaste valet lovade kommunledningen att lyssna mera på Tullingeborna. Men vad 

blev resultatet?  Jo, andelen Tullingebor som anser att de inte får ett bra bemötande 
från kommunen är högt. Den enskilde har svårt att göra sin röst hörd och tjänstemännens 
möjlighet till överblick är mer eller mindre obefintlig. Istället har det skapats många 
hierarkier och ett stort glapp mellan de olika nivåerna i kommunen.  

 
 Ett konkret exempel är planerna för ett ökat flyktingmottagande. Frågan är om 
 kommunstyrelsens ordförande har lyssnat på invånarna när hon deklarerar att Botkyrka, 
 som redan tar ett enormt ansvar i flyktingfrågan, ska ta emot ännu fler flyktingar. 
 Tullingepartiet menar istället att ett ökat mottagande och nya modulhus måste förankras 
 hos befolkningen innan det satsas tid och pengar på nya boenden som sedan inte går att 
 diskutera för att de är ”för långt gångna”.  
 
• Kommunledningen lovade att åtgärda det dåliga underhållet av vägarna. Hur har det 

blivit?  Jo, de flesta av potthålen är kvar och flera har tillkommit. Dessutom står många 
gatuskyltar och vägmärken snett efter att de blivit påkörda.  

 
Snart står det 2017 i kalendern och Tullingepartiet vill därför ta tillfället i akt att uppmana 
Botkyrkas kommunledning att tänka om. Visa i handling att ni lyssnar på Tullingeborna och inte 
bara i ord. Ge inga nya nyårslöften utan börja med att klara av det som ni redan har lovat. Om 
fler människor får möjlighet att bestämma mer över sin vardag, om besluten tas nära dem som 
påverkas, då kommer det leda till ett ökat engagemang och en bättre och mer trivsammare 
kommun. Det är det vi kallar närdemokrati.  
 
I en mindre Tullinge kommun skulle det bli mer naturligt för politiker och tjänstemän att möta 
människor i deras vardag. För oss i Tullingepartiet är det därför självklart att både Botkyrka och 
Tullinge vinner på att Tullinge blir en egen kommun. Att 67 % av Tullingeborna tycker 
detsamma visades tydligt vid folkomröstningen som hölls i samband med valet 2014. NU är det 
dags att börja lyssna på Tullingeborna. 
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