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Ärende 4: 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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