Pressmeddelande 18 juni 2015
Tullingeborna vill ha egen kommun:

Nu driver vi frågan vidare till
Kammarkollegiet
Det vi ser i Tullinge är förmodligen en av Sveriges största bevisade
opinioner för en kommundelning. Tullinge har växt under en lång tid
samtidigt som befolkningsprognoserna visar att Tullinge kommer att
fortsätta växa. Samhället förändras och för att demokratin ska fungera
måste också den kommunala indelningen ändras. Tullingepartiet lämnar
idag den 18 juni in en hemställan till Kammarkollegiet att besluta att
kommundelen Tullinge bildar egen kommun.
Stark majoritet i Tullinge för egen kommun
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.
Hela 67 % av Tullingeborna röstade JA för egen kommun. Det var ett högt valdeltagande
och en kvalificerad majoritet i Tullinge för en delning av kommunen. Något som den
styrande majoriteten inte ville låtsas om vid tolkningen av resultatet i Botkyrka
Kommunfullmäktige.
Delningsutredningen gav ”grönt ljus”
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
tillfredsställande sätt tillgodose kommunmedlemmarnas behov av service. De juridiska
kraven i indelningslagen är uppfyllda.
Folkviljan ska vara avgörande – precis som när Salem blev egen kommun
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. Tullingepartiet hemställer därför idag den 18 juni att
kammarkollegiet beslutar att kommundelen Tullinge bildar egen kommun.
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Tullingepartiet, som är partipolitiskt obundet, driver frågan om en delning av Botkyrka kommun. I folkomröstningen 2014
röstade 67 % av alla Tullingebor JA till en egen kommun (2/3 majoritet). Tullingepartiet blev det i särklass största partiet i
Tullinge i kommunalvalet 2014.

