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Ärende 128: Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om 
kommundelning   

Sedan delningsansökan lämnades in i juni 2015 har vi stärkts i uppfattningen om Tullinge som egen
kommun. Bland annat har Kommuninvest ekonomisk förening presenterat en ny rapport (mars 
2016) där Sören Häggroth haft i uppgift att utreda förutsättningarna för en hållbar och bärkraftig 
kommunstruktur i Sverige. 

Det finns några särskilt tungt vägande skäl för att reformera den nuvarande kommunstrukturen. 
Bland annat pekar Häggroth på att den kommunala självstyrelsen och den kommunala demokratin 
bör utövas inom de geografiska gränser som medborgarna upplever som naturliga utifrån sitt eget 
rörelsemönster. Tullinge är med naturliga gränser geografiskt avgränsat från resten av Botkyrka 
genom Albysjön, Tullingesjön och de stora skogarna kring Flottsbro. Botkyrkas kommundelar har 
begränsade kontakter med varandra och är vitt skilda geografiskt vilket påverkar rörelsemönstret. 

Små kommuner som gynnas av befolkningsutvecklingen i större stadsregioner bör kunna fortsätta 
att vara egna kommuner, menar Häggroth. Resonemanget kan kopplas till kommundelar som 
ansöker om att bilda egen kommun. Vi kan konstatera att Botkyrka fortsätter växa snabbt och 
Tullinge har en väldigt stark befolkningsökning. År 2021 kommer Botkyrka kommun enligt 
prognoserna att vara 100 000 invånare. Och den politiska majoriteten i Botkyrka pratar nu om en 
befolkningsökning på 50 000 invånare inom 25 år, d.v.s. en kommun med 140 000 invånare. Med 
utgångspunkt från hur man idag kan hantera en befolkning på 90 000 innevånare, talar allt för att en
kommundelning skulle vara fördelaktig för Botkyrka och Tullinge.

Av folkomröstningen som genomfördes i samband med de allmänna valen 2014 framgår det att 
viljan i Tullinge för att bilda en egen kommun är mycket stark. Det var ett högt valdeltagande och 
en kvalificerad majoritet i Tullinge för en delning av kommunen. Indelningslagen stipulerar att 
särskild hänsyn skall tas till befolkningens önskemål och synpunkter. Enligt förarbetena (prop. 
1978/79:157 s. 46) avser bestämmelsen om särskild hänsyn de människor i det område som genom 
indelningsändringen skulle komma att brytas ut till en egen kommun.

Delningsutredningen från Sveriges Kommuner och Landsting (2011-10-18) visar att det inte finns 
några bärande skäl mot en kommundelning. De två nya kommunerna som skulle bildas (Botkyrka 
och Tullinge) har goda förutsättningar att på ett tillfredställande sätt tillgodose 
kommunmedlemmarnas behov av service. De juridiska kraven i indelningslagen är uppfyllda.

En kvalificerad majoritet av folkviljan i Tullinge måste bli hörd och prövas på samma sätt som när 
Salem blev egen kommun. Två tredjedels majoritet var ett klart utslag för en delning av Botkyrka 
kommun när Salem kommun bildades. Vår uppfattning är att folkviljan ska vara avgörande även 
denna gång.



Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
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