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Tullinge kan bli egen kommun! 
 
Största namninsamlingen för folkomröstning 
sedan nya lagen trädde i kraft (1 januari 2011). 
 
På tisdag den 31 juli kl 16.00 överlämnas 7000 namnunderskrifter 
till Botkyrka kommun för att kräva folkomröstning i frågan om 
Tullinge ska bli egen kommun. Medlemmar i Tullingepartiet har varit 
ute på gator och torg och samlat in namnunderskrifter från främst 
engagerade Tullingebor men även från övriga Botkyrka. Nu räcker 
antalet underskrifter för att begära en demokratisk folkomröstning. 
 
Viktigt att ta reda på folkviljan 
Den delningsutredning som gjorts av SKL (Sveriges kommuner och landsting) visade 
att det inte finns några hinder för en kommundelning. De nya kommunerna skulle 
vara i ekonomisk balans; det nya Botkyrka utan Tullinge skulle inte påverkas 
ekonomiskt – och Tullinge skulle klara sig bra på egna ben. Dessutom ansåg 
utredaren att det var viktigt att ta reda på folkviljan i denna fråga.  
 
Fler än 10 % av de röstberättigade i Botkyrka har skrivit på 
I våras nekade kommunledningen medborgarna att få säga sitt i en folkomröstning. 
Men det är folket som ska bestämma och om 10 % av de röstberättigade i 
kommunen skriver på för en folkomröstning, måste kommunen enligt lagen 
(1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ) ta upp frågan igen. 
Medlemmar i Tullingepartiet tog därför saken i egna händer och startade en 
namninsamling för att kunna kräva en folkomröstning.  
 
Tullingepartiet drivs av att ge Tullingeborna mer inflytande och kvalitet för 
pengarna 
Tullingepartiets främsta argument för kommundelning är de positiva effekter en 
sådan har på den kommunala demokratin. Genom en kommundelning kommer 
klyftan mellan väljare och de styrande att minska. Botkyrka kommun med sina  
85.000 invånare växer så det knakar och lider av sin storlek bl a genom en tungrodd 
administration.   
 
- En delning av kommunen skulle vara till fördel både för Tullinge och Botkyrka och 
ge förutsättningar för de nya kommunerna att bättre ta tillvara medborgarnas 
engagemang och öka delaktigheten genom att man kommer närmre tjänstemännen 
och de lokala politikerna, säger Anders Thorén, gruppledare för Tullingepartiet. 
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- Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att alla människor får göra sin röst hörd. 
Alla namn som vi har samlat in visar att det finns ett stort stöd för att en 
folkomröstning ska genomföras, avslutar Camilla Jägemalm.  
 
När namninsamlingen överlämnas medverkar: Camilla Jägemalm, ordförande 
Tullingepartiet, Anders Thorén, gruppledare Tullingepartiet och Carl Widercrantz, 
politisk sekreterare Tullingepartiet. 

För ytterligare information, vänligen kontakta Carl Widercrantz, politisk sekreterare 
Tullingepartiet, Telefon: 530 615 37. 

 
 
 

 

 

 


