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Kommunstyrelsen
2014-11-10

Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige har tagit del av det slutliga valresultatet i den kommunala folkomröstningen som genomfördes 2014-09-14 om en eventuell delning av Botkyrka kommun.
Kommunfullmäktige konstaterar mot bakgrund av folkomröstningens resultat – ett högt deltagande samt en tydlig majoritet för att Botkyrka även fortsättningsvis ska vara en sammanhållen kommun – att det inte är aktuellt att
gå vidare med frågan om en delning av kommunen.
Motivering

Inom ramen för ett folkinitiativ som stöddes av drygt 7 000 kommuninvånare begärde förslagsställarna sommaren 2012 att en folkomröstning skulle
genomföras för att pröva frågan om kommundelen Tullinge skulle brytas ut
från Botkyrka kommun och bilda en egen kommun. Efter beslut av kommunfullmäktige genomfördes en rådgivande folkomröstning, i samband
med de allmänna valen 2014, varigenom Botkyrkaborna fick möjlighet att ta
ställning till kommundelningsfrågan. Valdeltagandet i folkomröstningen
uppgick till 64,7 procent av de röstberättigade och en tydlig majoritet av
väljarna röstade emot en delning av kommunen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-10-21.
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Återrapportering om folkomröstningen

Tullingeborna har sagt sitt på ett tydligt sätt. I Tullinge röstade två tredjedelar JA till en
kommundelning. Tyvärr är föreliggande beslutsunderlag inte komplett. Inte någonstans i
dokumentet går det att läsa om hur Tullingeborna röstade i frågan om Tullinge egen kommun.
Dessutom är folkomröstningsprocessen inte återgiven på ett korrekt sätt.
I många år har Tullingeborna väntat på en folkomröstning om Tullinge egen kommun. Efter
Socialdemokraternas valnederlag i Tullinge 2010 lovade Katarina Berggren att man skulle lyssna på
Tullingeborna. Sedan bröt Socialdemokraterna löftet till Tullingeborna och röstade nej till att en
folkomröstning där Tullingeborna skulle få säga sin mening. Kommunledningen, bortsett från
Miljöpartiet, ville helt enkelt inte låta invånarna tycka till.
Tullingeborna kände sig återigen överkörda. Representanter från Tullingepartiet reagerade genom
att dra igång ett folkinitiativ om en folkomröstning enligt den nya lagen om det förstärkta
folkinitiativet. Syftet med lagförändringen var att ge väljarna en mer aktiv och nära demokrati och
ett större demokratiskt inflytande. Fler än 7 000 människor skrev på och en betydande majoritet av
underskrifterna kom från Tullinge.
När det stod klart att folkomröstningen inte gick att stoppa (genom folkinitiativet) vände
Socialdemokraterna i frågan. För att inte förlora omröstningen i kommunfullmäktige tvingades
kommunledningen stödja folkomröstningen.
Från Tullingepartiets sida har vi varit tydliga med att Tullingeborna måste få säga sitt och avgöra
sitt eget öde. Tullingebornas röster ska vara i särskilt beaktande, därför att det är Tullingeborna som
närmast berörs. Andra partier som t ex Folkpartiet har också deklarerat att två tredjedelar ja-röster i
Tullinge är ett tydligt utslag för att kommunen bör delas. Om kommunledningen inte respekterar
detta är samma grumliga logik som att hävda att hela Storbritannien skulle få avgöra Skottlands
framtid.
Botkyrkas egna undersökningar visar att Tullingeborna har lågt förtroende för politiken i Botkyrka.
Kommunledningen med Katarina Berggren i spetsen måste nu vara ödmjuka och lyssna på
Tullingebornas röst. Fortsätter man att ”arbeta vidare som vanligt” utan hänsyn till Tullingebornas
önskan så kommer man att återigen få erfara hur det går när man kör över Tullingeborna. Det får
följder som kommer att påverka förtroendet för politiken i Botkyrka flera år framöver.
Sammantaget menar vi att beslutsunderlaget måste kompletteras enligt ovan. Resultatet i Tullinge
separatredovisades direkt efter valet och bör därför också separatredovisas i beslutsunderlaget. Hela
folkomröstningsprocessen ska återges på ett korrekt sätt.
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Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377)
Sverigedemokraterna yrkar bifall till Tullingepartiets förslag om återremiss angående
återrapportering om folkomröstningen och föreslår:
Att ärendet återremiteras i enlighet med Tullingepartiets redogörelse.

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Östen Granberg

SÄRSKILT YTTRANDE

Återrapportering om folkomröstningen
Om jag hade haft yrkanderätt hade jag yrkat att kommunstyrelsen skulle ha föreslagit
kommunfullmäktige att gå vidare med frågan om en delning av kommunen.
Motivering
Beskrivning om hur folkomröstningen om en eventuell kommundelning planerades och
genomfördes stämmer överens med hur det faktiskt gick till. Det är dock att beklaga att de
allra flesta partier inte innan valdagen satte ner foten och bestämde hur valresultatet skulle
tolkas.
Folkpartiet i Botkyrka gjorde det. Redan efter valet 2006 och även efter valet 2010 lade vi
motioner i kommunfullmäktige om en folkomröstning, dessa blev då tyvärr nedröstade.
Därmed hade vi redan i ett tidigt skede beslutat att det är folkviljan och inte några etablerade
partier som ska bestämma i denna komplicerade fråga.
Som en följd av ansåg Folkpartiet innan folkomröstningen 2014 att en majoritet i Botkyrka,
eller tvåtredjedels majoritet i Tullinge är ett klart utslag för en delning av Botkyrka kommun.
Resultatet i folkomröstningen uppfyllde det andra kriteriet med tvåtredjedels majoritet i
Tullinge. Där för anser vi nu att Botkyrka kommun ska gå vidare i frågan.
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Folkomröstningen om en eventuell delning av Botkyrka
kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige har tagit del av det slutliga valresultatet i den kommunala folkomröstningen som genomfördes 2014-09-14 om en eventuell delning av Botkyrka kommun.
Sammanfattning

Inom ramen för ett folkinitiativ som stöddes av drygt 7 000 kommuninvånare begärde förslagställarna sommaren 2012 att en folkomröstning skulle
genomföras för att pröva frågan om kommundelen Tullinge skulle brytas ut
från Botkyrka kommunen och bilda en egen kommun. Efter beslut av kommunfullmäktige genomfördes en rådgivande folkomröstning, i samband
med de allmänna valen 2014, varigenom Botkyrkaborna fick möjlighet att ta
ställning till kommundelningsfrågan. Folkomröstningen resulterade i att en
majoritet av väljarna röstade emot en delning av kommunen.
Ärendet

Våren 2012 samlade ett folkinitiativ i Botkyrka kommun in drygt 7 000
namnunderskrifter, vilket översteg 10 procent av kommunens röstberättigade invånare.
Den fråga som folkinitiativet önskade pröva var huruvida Botkyrkaborna
ansåg att kommundelen Tullinge borde brytas ut från befintlig kommun och
bilda en egen kommun. Namnunderskrifter jämte en begäran om folkomröstning lämnades till kommunen 2012-07-31.
I beslut 2012-09-17 konstaterade valnämnden i Botkyrka att folkinitiativet
hade samlat ett tillräckligt antal namnunderskrifter för en folkomröstning,
eftersom en rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio
procent av de röstberättigade kommuninvånarna begär det, såvida inte två
tredjedelar av ledamöterna i kommunfullmäktige motsätter sig det när frågan om en folkomröstning prövas att fullmäktige.
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På förslag från valnämnden beslutade kommunfullmäktige 2013-01-24 att
en rådgivande folkomröstning om en eventuell delning av den nuvarande
kommunen skulle hållas i samband med de allmänna valen 2014, varvid väljarna skulle få ta ställning till följande frågeställning:
”Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka
kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge?”.
Med stöd av fullmäktiges beslut och lag om kommunala folkomröstningar
(SFS 1994:692) genomförde valnämnden en folkomröstning 2014-09-14. I
beslut 2014-09-18 redovisade nämnden det slutliga valresultatet (se Bilaga
1), varvid följande resultat fastställdes:
10 709 JA-röster (25,5 procent)
29 307 NEJ-röster (69,8 procent)
1 906 Blanka röster (4,5 procent)
75 Ogiltiga röster (0,2 procent)
Av valnämndens beslut framgick vidare att antalet röstande uppgick till
41 997 Botkyrkabor, vilket innebar att 64,7 procent av de 64 940 röstberättigade kommuninnevånarna hade valt att rösta i folkomröstningen.
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