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TULLINGEPARTIET UNDERKÄNNER DELNINGSUTREDNINGEN

Stora brister i de ekonomiska kalkylerna
SKL fick i uppdrag att göra en utredning om förutsättningarna för Tullinge att bilda en egen
kommun. Bakgrunden är det starka engagemang som finns för att Tullinge ska bli en egen kommun.
Igår presenterades utredningen om en eventuell delning mellan Tullinge och Botkyrka.
Utredningens sammanlagda slutsats är att en delning enligt indelningslagen är möjlig. Dock
anser Tullingepartiet att det finns stora brister i utredningen, framför allt i de ekonomiska
analyserna.
– Efter att ha granskat utredningen har vi identifierat allvarliga brister i kostnadsunderlaget. Vi
underkänner den ekonomiska kalkylen och kräver att alla papper kommer upp på bordet, säger
Klas Bovin.
Exempel på brister som har identifierats är följande:
1) Utredningen grundar sig på inaktuella siffror.
Till grund för den ekonomiska redovisningen ligger Botkyrka kommuns bokslut för 2010. Då den
förväntade framtida befolkningsökningen inte finns med ger det en missvisande bild av de
förhållanden som utredningen belyser. Inaktuella siffror är inte relevant, det är framtiden, år 2015
och framåt som är spännande.
2) Tullinge har en stark befolkningstillväxt. Sedan år 2000 har Tullinges befolkning ökat med hela
25 % till 16 186 invånare 2010 och förväntas inom några år ligga runt 20 000. Tullingepartiet anser
att denna utvecklig måste beaktas.
3) Utredningen har belastat Tullinge med för höga kostnader. En stor del av kostnadsmassan har
schablonfördelats.

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

Först när dessa felaktigheter har korrigerats kan man dra en korrekt slutats.
Vidare bör påpekas, har ekonomin aldrig varit Tullingepartiets främsta argumentet för en
kommundelning. – Med tanke på den goda skattekraften och den låga arbetslösheten i Tullinge är
det självklart att Tullinge kommer att få en god ekonomi, menar Klas Bovin.
Det finns bland de boende i Tullinge en bred uppslutning för att bilda en egen kommun. Nu måste
man ha en folkomröstning där medborgarna får säga sitt - det är den starkaste slutsatsen av
utredningen, avslutar Klas Bovin.
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