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Folkomröstning om kommundelningsfrågan – Tullinge egen 
kommun! 
 
Oenighet om valsedlar i Botkyrka 
Den 24 januari fattar Botkyrkas kommunfullmäktige beslut om 
folkomröstning i kommundelningsfrågan. Den föreslagna 
frågekonstruktionen innehåller dock värdeladdade ord. 
Tullingepartiet har därför krävt att ärendet återremitteras vilket ger 
valnämnden möjlighet att säkerställa en frågeformulering som är 
objektiv och opartisk.  

Den 24 januari ska Botkyrkas kommunfullmäktige fatta beslut om folkomröstning i 
frågan om Tullinge skall få bli en egen kommun. Valsedeln innehåller dock ett antal 
brister. Den fråga som har formulerats ger uttryck för åsikter. Starka formuleringar 
som t ex ”brytas ut” och ”sammanhållen” kan påverka den som svarar.  

− Att utfallet av folkomröstningen kan påverkas är en självklarhet, eftersom 
folkomröstningar är känsliga för hur frågorna konstrueras, menar Anders 
Thorén som är Tullingepartiets gruppledare och initiativtagare 
till folkinitiativet. 

 
SKL:s rekommendationer förbises 
I ett faktablad om folkinitiativ från SKL (Sveriges kommuner och landsting) finns 
följande text att läsa:  

”Det är lämpligt att samråda med företrädare för initiativtagarna och söka komma 
överens om frågeformuleringar som är enkla att förstå och besvara för de röstande 
och om svarsalternativ vars innebörd är enkla att tolka inför den fortsatta 
beslutsprocessen.”  

− Tullingepartiets uppfattning är att valsedlar skall vara så kortfattade, 
lättförståeliga och neutrala som möjligt. Man bör alltså undvika "laddade" och 
"ledande" ord, betonar Anders Thorén. 

 
Sätter demokratin ur spel 
I grunden handlar det om medborgarnas förtroende för politiken. Den kommande 
folkomröstningen, med sina värdeladdade valsedlar, riskerar att få ett lågt 
demokratiskt värde när majoriteten med sitt politiska dribblande försöker sätta 
demokratin ur spel. 
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Vill inte lyssna på initiativtagaren 
Vid en gruppledarträff den 26 november blev oppositionen presenterade ett förslag 
till valsedel inför den kommande folkomröstningen. Den 27 november skickade 
Anders Thorén ut ett mejl med sina synpunkter till samtliga gruppledare i Botkyrkas 
kommunfullmäktige. Den 4 december sammanträdde valnämnden och Tullingepartiet 
lade återigen fram sina synpunkter. Samma procedur upprepades i kommunstyrelsen 
den 7 januari. Tyvärr utan resultat. 

 
- Den politiska ledningen hade flera chanser att försöka komma överens med 

initiativtagaren och det är väldigt viktigt i en sådan här fråga, men man har 
tyvärr valt att inte lyssna överhuvudtaget, påpekar Camilla Jägemalm, 
ordförande i Tullingepartiet.    

 

Texten bör omarbetas 

Nu har den politiska ledningen haft drygt två månader på sig att försöka komma fram 
till ett resultat, men inte velat förhandla. I stället har de gått sin egen väg, stick i stäv 
med riktlinjerna från SKL.  

- Min bedömning är att man brutit mot SKL:s riktlinjer så till den grad att texten     
måste omarbetas, säger Anders Thorén.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer Tullingepartiet föreslå att ärendet 
återremitteras i syfte att ge tid till att samråda med företrädare för initiativtagarna och 
söka komma överens om frågeformuleringar och svarsalternativ. 
 
Genom den föreslagna återremissen får valnämnden möjlighet att säkerställa så att 
frågeformulering och svarsalternativ blir objektiva och opartiska. Om ärendet 
återremitteras innebär det att valnämnden får göra ett nytt försök att formulera en text 
som alla kan enas om. 
 
 - Om återremissen faller handlar det antagligen om en rädsla för att det ska bli 
 ett ja i folkomröstningen, avslutar Anders Thorén. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta Carl Widercrantz, politisk sekreterare 
Tullingepartiet, telefon: 530 615 37 eller per e-post: 
carl.widercrantz@tullingepartiet.se 

 

 

 

 

 


