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Kommundelningsutredning visar:

INGET HINDER FÖR TULLINGE ATT BLI EGEN KOMMUN
På uppdrag av Botkyrka kommun överlämnade SKL idag den omtalade delningsutredningen om de
ekonomiska förutsättningarna för Tullinge att bli egen kommun.
Det som framgår av utredningen är ”att flera av de kriterier som indelningslagen ställer upp för att
en indelningsändring skall komma ifråga är uppfyllda, t ex beträffande befolknings- och
skatteunderlaget samt nämnd- och förvaltningsorganisationen” (sid 47).
Tullinge är den kommundel inom Botkyrka som haft och har den starkaste befolkningstillväxten.
Sedan år 2000 har Tullinges befolkning ökat med 25 % till 16.200 invånare 2010 och folkmängden
förväntas inom några år ligga runt 20.000. I Tullinge finns ett starkt engagemang – över alla partioch blockgränser – för att Tullinge ska bli en egen kommun. I kommunvalet 2010 röstade nästan
hela 45 % av Tullingeborna på Tullingepartiet som därmed blev det i särklass största partiet i
Tullinge.

Den kommunala ekonomin blir inte sämre i någon av de nya
kommundelarna
Hur den kommunala ekonomin skulle påverkas sammanfattas så här i utredningen:
”Utredningens slutsats är att en nybildad Tullinge kommun kommer att få ekonomiska
förutsättningar som blir likvärdiga med övriga kommuners förutsättningar, åtminstone på lång sikt.
Detsamma gäller Nya Botkyrka. Utjämningssystemet gör att såväl Tullinge som Nya Botkyrka ska
kunna erbjuda sina invånare samma standard till samma pris som övriga kommuner. Eventuella
skillnader i servicenivå och/eller effektvitet kommer att återspegla sig i en högre eller lägre
skattesats jämfört med genomsnittskommunen” (sid 37).

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

Det finns nu två av varandra helt oberoende utredningar som kommit fram till att en avknoppning
av Tullinge från Botkyrka kommun inte skulle innebära några nämnvärda ekonomiska förändringar
för någon av kommunerna, åtminstone på lång sikt, säger Klas Bovin, ordförande för
Tullingepartiet.

Folkomröstning behövs för att utredningen ska bli komplett
Utredaren, Björn Sundström, har hänvisat till indelningslagens olika intentioner och i utredningen
behandlat 8 av dessa 9 punkter. Den punkt som inte kunnat behandlas av utredaren är
”Ortsbefolkningens inställning”. Utredaren förordar därför att en folkomröstning genomförs.
”Enligt indelningslagen är det viktigt att man inför beslut om en delning försöker ta reda på vilken
uppfattning ortsbefolkningen har i frågan, om förutsättningarna för en delning i övrigt är
uppfyllda” (sid 44).
”Utredningens sammanfattande slutsats är att en delning som innebär att Tullinge bryter sig ut från
Botkyrka kommun kan övervägas om en folkomröstning, alternativt opinionsundersökning, i hela
kommunen skulle visa att det finns en klar majoritet för en delning av kommunen” (sid 48).
Tullingepartiets slutsats baserat på utredningen är solklar: Tullinge klarar sig bra som egen kommun
och nu är det hög tid för medborgarna att få säga sitt i en folkomröstning!
Endast därigenom erhåller man den slutliga demokratiska bekräftelsen på att det är lämpligt att göra
Tullinge till egen kommun, avslutar	
  Klas	
  Bovin.
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