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OM TULLINGE 

• Ca 20 000 invånare

• Stor andel småhus
och bostadsrätter

• Närhet till pendeltåg

• 70 % av hushållen har
minst 1 bil

• Ca 20 min pendel till
Stockholm

Framtid för Tullinge 
Tullinge är en av stadsdelarna i Botkyrka kommun. Där bor cirka 

20 000 personer. Invånarna i Tullinge har kommunens största 

klimatavtryck, jämfört med boende i övriga stadsdelar och 

genomsnittet i Botkyrka. En av huvuduppgifterna för Tullinges 

utvecklingsprogram är därför att göra det enklare att leva 

klimatsmart. 

Varje stadsdel i Botkyrka har ett utvecklingsprogram. Framtid för 

Tullinge är namnet på Tullinges utvecklingsprogram.  

En av uppgifterna i utvecklingsprogrammet för Tullinge är: Gör 
det lätt att leva klimatsmart. Detta har Botkyrka kommun 

tillsammans med nätverksgrupper och aktiva i stadsdelen tagit 

fram. Under uppgiften finns tre handlingsplaner för att nå dit:  

1. Tillgänglighet och närhet ska genomsyra kommunens

planering

Till grund för detta ställningstagande är att 

Tullinge inte ska växa till ytan utan att det istället 

ska byggas nära existerande infrastruktur och 

förtätas. I Tullinge är bilinnehavet bland 

invånarna högre än i övriga kommunen och det 

är därför viktigt att öka tillgängligheten för att på 

så sätt minska bilberoende hos invånarna.  

2. Utveckla klimatsmarta och säkra förbindelser

Handlingsvägen fokuserar på cykelnätet och 

tillgången till kollektivtrafik, både inom 

stadsdelen, mellan övriga stadsdelar och i 

regionen.  

3. Blanda bostäder och verksamheter

Tullinge är framförallt en stadsdel där 

människor bor. De flesta arbetar någon 

annanstans i regionen och behöver därmed 

transporteras varje dag. Målet är att det ska bli 

flera verksamheter inom stadsdelen så att 

arbetsresorna blir kortare, vilket ökar 

möjligheterna för hållbart resande.  

Illustration  1. A vision for how Tullinge will look 
like. Botkyka kommun 

Picture  1. A birds-view of Tullinge. Botkyrka 
kommun  
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INNAN DU BÖRJAR 

Botkyrkadialogen: 

- En central del av

Botkyrkadialogen är

”Platsen i fokus”

- En annan är att

områdesutvecklingen

ska fungera som

modell

- Den sista är att

samverkan mellan

offentliga aktörer,

civilsamhället och

näringslivet är helt

avgörande

Vill veta mer om hur man tar 

fram en energi- och 

klimatplan för ditt område? Se 

National Guidelines  

Botkyrkadialogen – en möjlighet för 

invånarna att vara med och påverka 

Botkyrkadialogen är en möjlighet för de som bor i 
Botkyrka att prata med sina politiker om saker de vill 
förbättra i sin vardag. Syftet är att fånga upp goda idéer, 
skapa bättre struktur för dialog, och föra den kommunala 
verksamheten närmare kommuninvånarna.  

I Botkyrka kommun skedde mycket av exploateringen 

under 60- och 70-talen. Tidigt insåg kommunen vikten av 

att ha en bra dialog med invånarna och sedan 80-talet har 

man strategiskt arbetat för att stärka demokratin och 

delaktigheten inom kommunen.  

Politikens närvaro i stadsdelarna 

Genom Botkyrkadialogen fångas kommuninvånarnas 

förslag upp av en politisk grupp som kallas 

Dialogkommissionen. 

Botkyrkadialogen strävar efter att vara närvarande i 

stadsdelarna. Dialogen turnerar bland de olika 

kommundelarna under tre månader i taget och de förslag 

som lämnas in tas upp av Dialogkommissionen. Målet med 

dialogen är att tillsammans göra Botkyrka bättre. 

Från kommunens sida är man medveten om att 

medborgarnas delaktighet bygger på att det finns ett 

förtroende för de folkvalda och att detta är viktigt att värna 

om. För att säkerställa att medborgardialogen funkar som 

den är tänkt har kommunen satt upp ramarna som stödjer 

själva processen.  

”Om man enas med medborgarna att genomföra en insats 
är det viktigt att denna genomförs med handlingskraft och 
effektivitet. Förtroende och legitimiteten av demokratin är 

till dels beroende av en viss effektivitet” 

Dennis Latifi, Samhällsutvecklingschef vid Botkyrka 
kommun 
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VAD MENAS MED SAMVERKAN 

Samverkan för hållbara 
stadsdelar 

Botkyrkas modell utgår ifrån platsens förutsättningar och 

behov. I dialog med medborgarna definieras huvuduppgifter 

och långsiktiga mål- och handlingsplaner i respektive 

stadsdel.  

I Botkyrka finns det en områdesstrateg i varje stadsdel. Totalt 

är de fem områdesstrateger i Botkyrka kommun. Stadsdelarna 

i kommunen är mycket olika varandra och det är en anledning 

till att modellen fungerar så bra just i Botkyrka. Samtidigt tror 

kommunens områdesstrateger att modellen innehåller delar 

som även andra, mer homogena kommuner kan ha nytta av.  

I Botkyrkas modell leds utvecklingen av de olika stadsdelarna 

av områdesstrategerna som tillsammans med andra 

kommunala organisationer, näringslivet och civilsamhället ska 

se till att stadsdelens behovs täcks i så kallande 

”nätverksgrupper”. Nätverksgrupperna ska se till att 

kommunens visioner, till exempel, Ett hållbart Botkyrka ska 

fungera i praktiken i det område de verkar i. Gruppen har 

möten en gång i månaden året runt.  

Modellen är uppbyggd så att kommunens vision Ett hållbart 

Botkyrka, som har ett generationsperspektiv, ligger till grund 

för all aktivitet i området. Visionen ligger också till grund för 

stadsdelarnas utvecklingsprogram och för de årliga 

stadsdelsanalyserna.  

I stadsdelsanalyserna ser man på platsen utifrån dagens läge 

i relation till vad som står i stadsdelens utvecklingsprogram. 

Analyserna redogör för vilka trender som finns i stadsdelen, 

vilka utmaningar som behöver adresseras och styrkor som 

kan utvecklas de närmaste åren. Stadsdelsanalyserna görs i 

slutet av året.  

I början av året skrivs årliga handlingsplaner utifrån de 

resultat som kommer fram i analyserna. Handlingsplanerna är 

levande dokument som kan ändras under årets gång vid 

behov. Handlingsplanerna är de dokument som visar hur 

kommunen ska gå från vision till åtgärder för att förverkliga 

Ett hållbart Botkyrka. 

 

Samarbete 

Gemensamt bedrivet arbete som 

gäller en avgränsad 

uppgift/projekt.  

+ 

Samordning 

Koordination av resurser och 

arbetsinsatser för att erhålla 

högre kvalitet och större 

effektivitet. 

= 

Samverkan 

Övergripande gemensamt 

handlande på organisatoriskt plan 

för ett visst syfte.  
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