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Frågor om hur Tullinge påverkas av en kommundelning 
(skola, sjukvård, trafik, bostäder mm)  
 
Vem kommer att styra i en framtida Tullinge kommun? 
Tullinge kommun kommer att styras av en politisk majoritet framröstad av Tullingeborna. Du 
kommer att kunna välja mellan alla vanliga partier.  
 
Innebär Tullinge kommun dyrare färdtjänstresor?  
Det är resans längd som avgör priset, inte om man passerar en kommungräns. Avståndet bestämmer 
taxan. 
 
Hur påverkas skatten? 
Ingen skattehöjning vid en delning. 
Delningsutredaren Björn Sundström har skriftligen bekräftat att skatten inte behöver höjas – vare 
sig i Tullinge eller i Botkyrka. 
 
Vi i Tullinge kommer att kunna välja vilken servicenivå vi vill ha och den skatt som behöver tas ut. 
Detta är en skillnad gentemot att vara med i Botkyrka.  Som kommundel kan kommunalskatten inte 
sättas efter Tullinges behov, utan bestäms för hela Botkyrka. 
 
Vad händer med Botkyrkabyggens lägenheter vid en delning?  
Alla som bor i hyresrätter i Tullinge kan alltså bo kvar som vanligt.  
 
Vad gäller Botkyrkas helägda bolag, som AB Botkyrkabyggen och Upplev Botkyrka AB, kan de 
nya kommunerna välja att dela bolagen mellan sig. De nybildade bolagen i Tullinge kan ta över 
ansvaret för den verksamhet som bedrivs i Tullinge. Tullinges nya bostadsbolag kan t ex heta AB 
Tullingebyggen.  
 
Kommer den nya kommunen att nyanställa eller kommer man erbjuda personal i Botkyrka 
kommun anställning? 
Tullinge kommun kommer att behöva ungefär motsvarande kommunal personal som finns idag. 
Därför pekar allt på att den personal som jobbar i Tullinge blir kvar i den nya kommunen. I 
huvudsak blir det ett byte av arbetsgivare, där Tullinge tar över uppgifterna där Botkyrka hade 
ansvaret tidigare. 
 
Det finns även ett starkt skydd i LAS vid arbetsgivarbyten. Berörd personal rätt att ha kvar sina 
arbetsuppgifter och att bli anställda hos den nye arbetsgivaren. Här finns det god praxis från tidigare 
kommunbildningar. 
 
Tillhör Hamringe Tumba eller Tullinge? 
Tullingepartiet menar att Hamringe tillhör Tullinge och kommer att arbeta för detta.  
Enligt delningsutredningen tillhör Hamringe Tumba och Botkyrka, men vid en eventuell faktisk 
delning kvarstår frågan om exakt gränsdragning mellan kommunerna.  
 
Hur påverkar handikappomsorgen kommunekonomin vid en delning? 
Kostnaderna för personliga assistenter är i huvudsak finansierad av staten (cirka 80 procent) via den 
så kallade assistentersättningen. 
 
Det har inte så stor betydelse för den kommunala ekonomin eftersom vi har ett utjämningssystem 
beträffande handikappomsorgen (LSS-utjämningen) som gör att kommuner med höga kostnader får 
täckning för eventuella merkostnader.  
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Hur kommer nämnd- och förvaltningsorganisationen att se ut i Tullinge kommun?  
En kommun måste ha ett kommunfullmäktige, en kommunstyrelse, en valnämnd, en 
överförmyndarnämnd (eller särskild överförmyndare) samt revisorer. 
Sedan 1992 är det i stort sett fritt för kommunerna att organisera sin verksamhet som de själva 
önskar. Enligt lag är dock kommunerna skyldiga att ha vissa nämnder.  
 
 
Vad händer med räddningstjänsten vid en delning?  
Situationen blir oförändrad. Den tekniska försörjningen liksom räddningstjänsten sköts av 
gemensamt ägda bolag, kommunalförbund och genom samverkansavtal kommunerna emellan. 
 
Räddningstjänsten sköts av Södertörns Brandförsvarsförbund (som är ett kommunalförbund). 
Övriga kommuner som ingår i förbundet är Botkyrka, Huddinge, Haninge, Nykvarn, Nynäshamn, 
Salem, Södertälje, Ekerö och Tyresö. Tullinge kommer med all sannolikhet att ingå i samma 
förbund.  
 
Vad händer med sopphanteringen?  
Sopphanteringen blir oförändrad.  
SRV återvinning ägs av Södertörnskommunerna: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, och 
Salem och har ansvaret för avfallshanteringen inom denna region. Tullinge kommun kommer 
sannolikt bli en ytterligare ägare i bolaget.  
 
Hur påverkas busstrafiken om Tullinge blir egen kommun? 
Lokaltrafiken påverkas inte. Det är en landstingsfråga 
 
Vad innebär det om man bor i Tullinge, men idag har barn på förskola som hamnar utanför 
Tullinge kommun? 
Förvaltningen i den nya kommunen skulle kunna fortsätta köpa förskoleplatser i grannkommunen. 
Beslutet kommer att fattas av de politiker som väljs. 
 
Blir det mer segregation? 
Nej, segregationen påverkas inte av var kommungränsen går. Om man vill minska segregationen, 
mer än på pappret, måste det ske via en helt annan bostadspolitik än den som ledningen i Botkyrka 
kommun har bedrivit de senaste åren. Tullingepartiet har t ex presenterat förslag på nya hyresrätter 
för unga och gamla.  
 
Skola, barn och äldreomsorg, hur påverkas den? 
Vi i Tullingepartiet har varit tydliga med att vi vill prioritera sådan kärnverksamhet.  
En skillnad mot att vara en del av Botkyrka blir att vi Tullingebor faktiskt kan välja våra lokala 
politiker, som har bättre kännedom om Tullinge behov av vård, skola och omsorg. 
 
Vad händer med sjukvården och tandläkaren? 
Sjukvården och tandläkaren är landstingets ansvar. Bildandet av Tullinge kommun påverkar inte 
sjukvården eller tandläkaren.  
 
Hur blir det med ekonomin? 
Som egen kommun bestämmer våra egna lokalpolitiker själva vad vi vill lägga resurserna på och de 
har möjlighet att ändra den kommunala skatten, både upp och ned efter behov. 
Vi kommer att ha större inflytande på vår ekonomi, jämfört med att vara en del av Botkyrka.  
 
Blir det inte svårt att vara egen kommun? 
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Nej, 13 nya kommuner har bildats sedan 1979. Nykvarn och Knivsta är de senaste så det finns flera 
goda exempel för att bygga upp förvaltning etc. De nya kommunerna har klarat sig bra!  
 
 
Vad händer med företagen i Tullinge? 
Företag betalar ingen kommunalskatt så det har ingen som helst ekonomisk betydelse. 
 
Frågor om Tullingepartiet  
 
Vilket block tillhör Tullingepartiet?  
Tullingepartiet är en partipolitiskt obunden förening. Alltså är vi egentligen inget parti i vanlig 
bemärkelse utan en demokratirörelse vars mål är att Tullinge skall bli en egen kommun. 
 
Varför vill ni bli egen kommun?  
Närdemokrati. Vi vill minska klyftan mellan väljare och valda så att vi kan påverka vår vardag på 
ett helt annat sätt än idag. Vi vill ha lokalt förankrade beslut om vad som händer i Tullinge och inte 
beslut som fattas över huvudet på oss.  Idag är det bara ca 20 % av de styrande som bor i Tullinge. 
Med Tullinge kommun skulle det vara 100 %  
 
Är det inte osolidariskt att bilda en egen kommun? 
Nej, Botkyrka klarar sig lika bra ekonomiskt utan Tullinge. 
Nej, vi har ett utjämningssystem som garanterar att alla ekonomiska skillnader mellan kommuner 
utjämnas.  
Som egen kommun kan Tullinge satsa på social solidaritet med olika grupper i samhället, exempel 
är äldreomsorg och barnomsorg. Dessutom skulle ett bättre planerat bostadsbyggande, enligt 
Tullingepartiets förslag, göra det möjligt för större mångfald vad gäller boendeformer. 
 
Är Tullingepartiet främlingsfientliga?   
NEJ, Tullingepartiet är inte främlingsfientliga. Vår rörelse består av människor med olika bakgrund 
och olika erfarenheter. Vi har en tydlig värdegrund där alla människors lika värde är en självklarhet 
för oss. Våra motståndare försöker ta billiga politiska poäng eftersom deras sakargument tryter.  
 
Vad anser Tullingepartiet om dialogforum?  
Det finns många brister i utformningen av dialogforum, t ex kan ledamöter inte redogöra för sin 
åsikt när de själva vill. Dialogen blir stel och styrd när spontana diskussioner undviks till förmån för 
ett spikat program.  
 
Vad tror Tullingepartiet om att inrätta stadsdelsnämnder? Kan det lösa 
demokratiproblemet?  
Det är bra med ambitioner men att inrätta olika demokratiprojekt är inte tillräckligt. Verklig 
närdemokrati når vi endast genom Tullinge kommun, där Tullingeborna kommer närmare sina 
förtroendevalda.  
 
Är Tullingepartiet för eller emot Idéhuset? 
Majoritetens förslag om idéhus kan inte anses vara förankrat hos Tullingeborna. Det är helt fel att 
planera för ett idéhus innan Tullingeborna har fått säga sitt. Vi kräver att Tullingebornas åsikt tas i 
beaktande. 
 
Vad anser Tullingepartiet om en skidtunnel vid Lida? 
Det finns många frågetecken runt hur en skidtunnel skulle finansieras samt hur det påverkar miljön. 
Ur ett miljöperspektiv är det osäkert om tunnelprojektet påverkar utvecklingen av området på ett för 
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kommunen långsiktigt hållbart sätt. Det är inte heller ekonomiskt ansvarsfullt då projektet innebär 
stora risker. Tullingepartiet stödjer inte förslaget baserat på den information som finns tillgänglig.  
 
Frågor om kommundelningsutredningen  
 
Vad säger utredningen om huruvida Tullinge kan erbjuda bra kommunal service? 
Utredningen drar inga andra slutsatser än att både Botkyrka och Tullinge kommun skall kunna 
erbjuda sina invånare samma standard till samma pris som övriga kommuner.  
 
Vilka nackdelar pekar utredaren på? 
Vissa övergångskostnader kan uppstå, men huvudslutsatsen är att Tullinge kommer att få 
ekonomiska förutsättningar likvärdiga med andra kommuner. Skatteutjämningssystemet garanterar 
att Botkyrka inte förlorar något på en delning.  
 
Kommundelningsutredningen kom fram till att båda kommunerna förlorar på en skilsmässa 
och Tullinge skulle få ekonomiska problem. Hur ser ni på det?  
Det är felaktigt. Det blir endast obetydlig påverkan på Botkyrkas ekonomi, ca 0.4% av budgeten. 
 
Har Tullinge ett bra befolkningsunderlag? 
Ja, Tullinge blir en lagom stor kommun och hälften av Sveriges kommuner är mindre än Tullinge. 
Vi blir medelstora.  
 
Frågor om processen  
 
Om det blir kommundelning, när kan den tidigast ske? 
En ändring av kommunindelningen kan tidigast träda i kraft den 1 januari året efter det år då val har 
hållits i hela riket. Därför skulle en delning av Botkyrka kommun kunna genomföras tidigast 1 
januari 2019. 
 
Vem beslutar om en kommundelning? 
Som huvudregel beslutar regeringen om kommundelningar.  
 
I kommundelningar som skett - hur viktigt är det vad kommunfullmäktige tycker? 
Kommunfullmäktiges inställning väger mycket tungt om regeringen prövar en ansökan om en 
kommundelning. Därför är det viktigt att rösta på TUP i kommunvalet så att vi kan påverka 
fullmäktiges inställning.  
 
Hur viktigt är det vad medborgarna tycker? 
Särskild hänsyn tas till kommuninvånarnas inställning. I förarbetena till lagstiftningen sägs att en 
klar opinion bör få avgörande betydelse, om inte den lösning som kommuninvånarna uttalat sig för 
innebär någon olägenhet från allmän synpunkt.  
  
Om en kommun är negativ till en kommundelning, samtidigt som kommuninvånarna tydligt uttalat 
sig för en delning, måste regeringen avgöra om befolkningens vilja tillsammans med övriga 
aspekter innebär att det finns synnerliga skäl för att gå emot kommunens vilja. 
 
Går det att bli en egen kommun om moderkommunen är negativ?  
Absolut. Modekommunens inställning är bara en av flera omständigheter som påverkar beslutet. 
När Salem blev egen kommun var Botkyrkas fullmäktige negativ till kommundelning, men 
Salemborna röstade för en delning. Det räckte för att regeringen skulle fatta beslut om delning.  
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Övriga frågor  
Hur starkt är stödet i Tullinge för en egen kommun? 
Hälften av Tullingeborna röstade på Tullingepartiet. Stödet är fortfarande mycket starkt, det märks i 
den respons vi får i alla kontakter, inte minst vid den framgångsrika namninsamlingen. 
 
 
Vilka andra kommuner har bildats de senaste åren? 
1980 
Vadstena bröts ur Motala 
Dorotea bröts ur Åsele 
1983 
Salem bröts ur Botkyrka 
Österåker bröts ur Vaxholm 
Essunga bröts ur Vara 
Malå bröts ur Norsjö 
Bjurholm bröts ur Vännäs 
1992 
Gnesta och Trosa bröts ur Nyköping 
1995 
Bollebygd bröts ur Borås 
Lekeberg bröts ur Örebro 
1999  
Nykvarn bröts ur Södertälje 
2003 
Knivsta bröts ur Uppsala 
 
 


