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§ 128 
Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan 
om kommundelning (KS/2015:595) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige överlämnar yttrande daterat 2016-05-03 till  
Kammarkollegiet som kommunens svar på ansökan om delning av Bot-
kyrka kommun avseende kommundelen Tullinge, Kammarkollegiets dnr 
8.2-3055-15. 

 
Reservation  
Anders Thorén (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yr-
kande.  

Sammanfattning 
Tullingepartiet har till Kammarkollegiet skickat in en ansökan om delning 
av Botkyrka kommun avseende kommundelen Tullinge.  

Till grund för ansökan har Tullingepartiet anfört att nya sakförhållanden har 
tillkommit sedan frågan prövades av regeringen år 2008. Tullingepartiet har 
bland annat hänvisat till en oberoende utredning som har genomförts av 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) år 2011, rådgivande folkomröst-
ning år 2014 och Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning 
hösten 2014 och våren 2015 avseende Södertörns nätverk.  

I SKL:s utredning 2011-10-18 framgår att det vid olika omröstningsresultat 
är upp till politikerna att tolka resultatet och komma med förslag på hur frå-
gan ska hanteras vidare. Kommunfullmäktige fattade den 2014-11-27 beslut 
om att inte gå vidare med frågan om en delning av kommunen.  

Kommunen menar att de nya sakförhållanden som Tullingepartiet pekar på 
inte motiverar till en ändring i fråga om delning av Botkyrka kommun. 
Folkomröstningen som genomfördes 2014-09-14, där en majoritet av hela 
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kommunens väljare röstade emot en delning av kommunen, ska vara vägle-
dande för den slutliga bedömningen i frågan. 

Yrkanden  
Anders Thorén (TUP) lämnar ett ändringsyrkande, bilaga.  
 
Ebba Östlin (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.  

Särskilda yttranden  
Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 

Robert Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Anders Thoréns (TUP) änd-
ringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordfö-
randeförslaget.  
_____   
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

 

 

 
 



 
 
 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige       Yrkande 
                       2016-06-07 
 
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 
att  Botkyrka kommun som svar på remissen tillstyrker en delning av kommunen i enlighet med 
 Tullingeparitets yrkande.  
 
Anders Thorén (TUP) 



 
 

 
Särskilt 
Yttrande 
2016-06-07 

 
Ärende 128 Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om 
kommundelning 
 
Liberalerna ställer sig, i huvudsak, bakom den beskrivande historiken om vad som hänt i 
ärendet tidigare. 
 
Liberalerna Botkyrka har sedan länge haft en tydlig hållning i kommundelningsfrågan. 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 det ansåg Liberalerna 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. Vi drev också denna linje när frågan avgjordes i kommunfullmäktige 
2014-11-27. 
 
I en demokrati måste man acceptera när man förlorat. Därför sade vi också i november 2014 
att vi inte avser att driva frågan vidare till Kammarkollegiet/Regeringen efter fullmäktiges 
beslut. Vi står fast vid denna linje. 
 
 
 
Lars Johansson (L) 



 

Kommunstyrelsen 

2016-06-07 

Särskilt yttrande 
 

 

§128 Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets 

ansökan om kommundelning (KS/2015:595) 

 

För Centerpartiet har decentralisering och självbestämmande alltid varit vägledande 

faktorer i politiken, vi har jobbat för ett samhälle där makten ligger så nära 

människorna som möjligt, ett samhälle där folkets röst väger tyngre än politikers. 

Det är därför självklart för Centerpartiet att om tullingeborna vill vara en egen 

kommun så ska de få vara det. 

Innan valet konstaterade Centerpartiet att om en majoritet i hela Botkyrka eller en 

två tredjedelars majoritet i Tullinge röstar för en kommundelning så är det grund för 

att dela kommunen, och eftersom att ett av de kriterierna uppfylldes så anser 

Centerpartiet att en delning av kommunen är rätt väg att gå. 

 

 

 

 

Robert Steffens (C) 
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Referens Mottagare 
Sisilya Rhawi 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 

Tullingepartiets ansökan till Kammarkollegiet om  
kommundelning  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige överlämnar yttrande daterat 2016-05-03 till Kammar-
kollegiet som kommunens svar på ansökan om delning av Botkyrka  
kommun avseende kommundelen Tullinge, Kammarkollegiets dnr 8.2-
3055-15. 

 
Sammanfattning 
Tullingepartiet har till Kammarkollegiet skickat in en ansökan om delning 
av Botkyrka kommun avseende kommundelen Tullinge.  
 
Till grund för ansökan har Tullingepartiet anfört att nya sakförhållanden har 
tillkommit sedan frågan prövades av regeringen år 2008. Tullingepartiet har 
bl.a. hänvisat till en oberoende utredning som har genomförts av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) år 2011, rådgivande folkomröstning år 
2014 och Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning hösten 
2014 och våren 2015 avseende Södertörns nätverk.  
 
I SKL:s utredning 2011-10-18 framgår att det vid olika omröstningsresultat 
är upp till politikerna att tolka resultatet och komma med förslag på hur frå-
gan ska hanteras vidare. Kommunfullmäktige fattade den 27 november 2014 
beslut om att inte gå vidare med frågan om en delning av kommunen.  
 
Kommunen menar att de nya sakförhållanden som Tullingepartiet pekar på 
inte motiverar till en ändring i fråga om delning av Botkyrka kommun. 
Folkomröstningen som genomfördes den 14 september 2014, där en majori-
tet av hela kommunens väljare röstade emot en delning av kommunen, ska 
vara vägledande för den slutliga bedömningen i frågan. 
 
Ärendet 
Tullingepartiet har den 18 juni 2015 inkommit med en ansökan till  
Kammarkollegiet om kommundelning, där Tullinge bildar en egen kom-
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mun, med motiveringen att nya sakförhållanden tillkommit. Tullingepartiets 
uppfattning är att de nya sakförhållandena tydligt pekar på att Tullinge som 
egen kommun uppfyller de kriterier som uppställs i indelningslagen. Till 
stöd för sin ståndpunkt visar Tullingepartiet till en oberoende utredning av 
SKL från 18 oktober 2011 samt till en rådgivande folkomröstning 14 sep-
tember 2014. Som ytterligare stöd hänvisas till SCB:s medborgarundersök-
ning hösten 2014 och våren 2015 avseende Södertörns nätverk.  
 
Kammarkollegiet har i skrivelse till kommunen begärt in yttrande över yr-
kad ändring av kommunindelningen. 
 
Yttrande 
Kommunen anser att kommunfullmäktigebeslutet från den 27 november 
2014 i fråga om delning av Botkyrka kommun ska kvarstå och att de skäl 
och sakförhållanden som Tullingepartiet har anfört inte föranleder till någon 
annan bedömning.   
 
SKL fick i uppdrag av Botkyrka kommun att utreda förutsättningarna för en 
delning av Botkyrka kommun. Utredningen blev klar 2011-10-18, varvid 
SKL skrev följande bedömning. ”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. Vid olika omröstningsresultat i de berörda kommundelarna är 
det upp till politiken att tolka resultatet och komma med förslag till hur frå-
gan ska hanteras vidare. Om moderkommunen är emot en delning av kom-
munen krävs synnerliga skäl för att en indelningsändring ska komma i fråga. 
Några sådana skäl har utredningen inte funnit.”  
 
Den 14 september 2014 genomfördes en rådgivande folkomröstning för att 
pröva frågan om kommundelen Tullinge skulle brytas ut från Botkyrka 
kommun och bilda en egen kommun. Folkomröstningen resulterade i att en 
majoritet av väljarna röstade emot en delning av kommunen.  

 
Följande valresultat fastställdes för hela kommunen: 
 
10 709 JA-röster (25,5 %) 
29 307 NEJ-röster (69,8 %) 
1 906 Blanka röster (4,5 %) 
75 Ogiltiga röster (0,2 %). 
 
Av valnämndens beslut framgick att antalet röstande uppgick till 41 997 
Botkyrkabor, vilket innebar att 64,7 % av de 64 940 röstberättigade kom-
muninvånarna hade valt att rösta i folkomröstningen. 
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Valresultatet för kommundelen Tullinge fastställdes enligt följande: 
7 506 JA-röster (66,6 %) 
3 450 NEJ-röster (30,6 %) 
283 Blanka röster (2,5 %) 
24 Ogiltiga röster (0,2 %) 
 
Tullingepartiet anser att frågan om delning av kommunen ska avgöras av 
tullingeborna själva, något som inte får stöd i SKL:s utredning. 
 
Kommunen anser i likhet med SKL att frågan om en delning av kommunen 
ska avgöras genom en rådgivande folkomröstning och att folkomröstningen 
som genomfördes den 14 september 2014, där en majoritet av hela kommu-
nens väljare röstade emot en delning av kommunen, ska vara vägledande för 
den slutliga bedömningen i frågan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2014 mot bakgrund av 
folkomröstningens resultat – ett högt valdeltagande samt en tydlig majoritet 
för att Botkyrka även fortsättningsvis ska var en sammanhållen kommun – 
att det inte var aktuellt att gå vidare med frågan om delning av kommunen. 
Andelen NEJ-röster i övriga kommundelar var minst 80 % per kommundel 
vilket inte motiverade till någon ytterligare tolkning av valresultatet. Vad 
som i övrigt har anförts av Tullingepartiet ger inte anledning till ändring av 
kommunfullmäktiges beslut från den 27 november 2014.  
 
SCB:s medborgarundersökning som Tullingepartiet hänvisar till är baserat 
på 400 invånare från Botkyrka kommun. Kommunen anser inte att denna 
undersökning bör ligga till grund för argument för delning av kommunen 
och att det är folkomröstningen som ska vara vägledande för bedömningen i 
fråga.  

 
Sammantaget menar kommunen att det inte finns några synnerliga skäl för 
att bifalla Tullingepartiets yrkande om ändring av kommunindelningen.    
                                                
 
 
Mattias Jansson Niclas Johanson  
Kommundirektör tf. Kanslichef 
 
_________ 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige  
 

























Carl Widercrantz
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§ 28 
Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377) 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av det slutliga valresultatet i den kommu-
nala folkomröstningen som genomfördes 2014-09-14 om en eventuell del-
ning av Botkyrka kommun. 
 
Kommunfullmäktige konstaterar mot bakgrund av folkomröstningens resul-
tat – ett högt deltagande samt en tydlig majoritet för att Botkyrka även fort-
sättningsvis ska vara en sammanhållen kommun – att det inte är aktuellt att 
gå vidare med frågan om en delning av kommunen. 
 
Reservation 
Samtliga ledamöter för (TUP), (C) och (FP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden. 
 
Motivering 
Kommunstyrelsen har 2014-11-10 § 4 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Inom ramen för ett folkinitiativ som stöddes av drygt 7 000 kommuninvå-
nare 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 kom-
munfullmäktige 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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Yrkanden 
Katarina Berggren (S), Jimmy Baker (M), Mats Einarsson (V), Dan  
Gahnström (MP), Jill Melinder (S), Stefan Dayne (KD), Deniz Bulduk 
(MP), Ebba Östlin (S), Serkan Köse (S), Östen Granberg (SD), Kia Hjelte 
(M), Gül Alci (M), Nooshi Dadgostar (V), och Yngve RK Jönsson (M) yr-
kar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Lars Johansson (FP) yrkar att kommunen ska gå vidare med frågan om 
kommundelning, bilaga. 
 
Anders Thorén (TUP) yrkar att kommunen ska gå vidare med frågan om 
kommundelning, bilaga. 
 
Robert Steffens yrkar bifall till Anders Thoréns (TUP) yrkande, bilaga. 
 
Carl Widercrantz (TUP) och Therese Lind (TUP) yrkar bifall till Anders 
Thoréns (TUP) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Fullmäktige godkänner att ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till 
beslut mot yrkandet från (TUP), (FP) och (C) att kommunen ska gå vidare 
med frågan om kommundelning. 
 
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrel-
sens förslag till beslut. 
 
Votering 
Votering är begärd och verkställs. Ordföranden ställer följande voterings-
proposition: Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den 
som röstar enligt yrkandena från (TUP), (FP) och (C) röstar nej. Voteringen 
utfaller med 52 ja-röster och 9 nej-röster, bilaga. 
 
Yttrande 
Anders Byrsenius (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 
_____   
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