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	   	   Kammarkollegiet	  	  
	   	   103 15 Stockholm 
	   	   	   	   	   	   	  
	  
Yttrande	  beträffande	  ansökan	  om	  delning	  av	  Botkyrka	  kommun	  
avseende	  kommundelen	  Tullinge	  
 
Kammarkollegiet har erbjudit Tullingepartiet att lämna synpunkter på yttranden från 
kommunfullmäktige i Botkyrka kommun, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i 
Stockholms län.  
 
De tillfrågade remissinstanserna har inget att invända emot en delning 
Tullingepartiet har inget att erinra mot yttrandena från Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen 
i Stockholms län, eftersom vare sig Stockholms läns landsting eller Länsstyrelsen i Stockholms län 
har något att invända mot en kommundelning. Inte heller Botkyrka kommun avstyrker en 
kommundelning. Tullingepartiets slutsats är därför att ingen av de tillfrågade remissinstanserna har 
haft något väsentligt att invända mot delning av Botkyrka kommun. De tillfrågade 
remissinstanserna har inte heller haft några invändningar mot de skäl som Tullingepartiet redogjort 
för i delningsansökan.  
 
Tullingepartiet har ändå följande att anföra avseende yttrandet från kommunfullmäktige i Botkyrka 
kommun.  
 
Botkyrka kommun har inga invändningar mot sakargumenten för en delning 
Tullingepartiet noterar att Botkyrka kommun inte invänder mot något av de sakargument som 
framförts i delningsansökan. Botkyrka kommun har inte heller några invändningar mot att 
Tullingepartiet har ansökt om delning baserat på resultatet i folkomröstningen i Tullinge. Botkyrka 
kommuns argument för att inte själva ansöka om kommundelning är att kommunen ser till resultatet 
i folkomröstningen i hela Botkyrka kommun och hänvisar till att det i Sveriges Kommuner och 
Landstings utredning framförs att det är upp till politikerna att tolka omröstningsresultatet och 
komma med förslag på hur frågan ska hanteras. Baserat på detta har Kommunfullmäktige därför 
fattat beslut om att inte ansöka om kommundelning. Botkyrkas styrande majoritet ser sig bundna av 
resultatet i hela kommunen, då de företräder hela kommunen.  
 
Särskild hänsyn bör tas till ortsbefolkningens önskemål enligt indelningslagen 
Tullingepartiet anser att det inte finns något krav på att moderkommunen ger aktivt stöd för 
delningen, vare sig i indelningslagen eller i dess förarbeten (prop. 1978/79:157 s.44). 
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. Det 
har också blivit praxis att prioritera opinionen i kommundelen framför kommunen som helhet. 
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Praxis att prioritera opinionen i kommundelen framför hela kommunen 
I flera fall där kommundelning har genomförts har ortsbefolkningens önskemål haft företräde 
framför moderkommunens. Efter indelningslagens ikraftträdande har regeringen beslutat om 
indelningsändringar i tre fall (Vaxholm, Vara och Botkyrka), trots att majoriteten i hela kommunen 
var emot delning. Alla tre beslut föregicks av folkomröstningar. I två kommuner (Botkyrka/Salem 
och Vara/Essunga) fanns en bred majoritet mot delning sett till hela kommunen. 
Folkomröstningarna hade dock gett en klar majoritet för delning i de kommundelar som fick lov att 
bilda egen kommun, Salem och Essunga. Regeringen fastslog därigenom praxis att prioritera 
opinionen i kommundelen framför kommunen som helhet. Även Bollebygd/Borås delades mot 
moderkommunens vilja. 
 
Med hänvisning till dessa kommundelningar anser Tullingepartiet att det är en etablerad praxis att 
huvudsakligen fästa vikt vid utfallet av folkomröstningen i den berörda kommundelen. 
Tullingepartiet menar därför att Botkyrka kommuns invändning inte är relevant och att Botkyrka 
kommun borde ha ansökt om kommundelning. I annat fall skulle de som önskar starta nya 
kommuner i princip alltid att bli bortröstade av en majoritet som ges vetorätt trots att de i princip 
inte berörs. Det vore ungefär samma grumliga logik som att hävda att Storbritannien endast skulle 
få lämna EU om en majoritet i hela EU var för det. 
 
Tullingepartiets tolkning av folkomröstningsresultatet 
Botkyrka kommun anger att andelen NEJ-röster i övriga kommundelar var minst 80 procent per 
kommundel, vilket inte skulle motivera någon ytterligare tolkning av valresultatet. Tullingepartiet 
anser dock att när man bedömer resultatet av en folkomröstning måste man ta hänsyn till hur många 
som deltagit i omröstningen. Tullingepartiet vill betona att valdeltagandet var mycket högre i 
Tullinge (84,6 procent), än i Botkyrka exklusive Tullinge (59,0 procent). Tullingeborna, som är 
direkt berörda, var mer positiva till en delning jämfört med resterande del av kommunen. Detta 
visar att Tullinge som egen kommun är en fråga som främst engagerar Tullingeborna, då de direkt 
berörs, vilket är viktigt att väga in vid tolkningen av resultatet. Varför skulle någon väljare alls, i en 
annan kommundel, vilja rösta för att bli av med Tullinge? 
 
Det finns synnerliga skäl för en delning 
Botkyrka kommun lyfter även fram att delningsutredningen från Sveriges Kommuner och 
Landsting inte har funnit några synnerliga skäl för att en indelningsändring ska komma i fråga. 
Eftersom delningsutredningen genomfördes innan folkomröstningen är det inte konstigt. Det är 
tydligt att folkviljan i Tullinge är att Tullinge ska bli egen kommun och att Tullingeborna vill ha 
förbättrad närdemokrati. Det bevisades genom folkomröstningen och är synnerliga skäl för en 
kommundelning.  
 
Delningsutredningen gav ”grönt ljus” för en kommundelning 
Delningsutredningen visade att det inte finns några bärande skäl mot en kommundelning. De två 
nya kommunerna som skulle bildas har goda förutsättningar att på ett tillfredsställande sätt 
tillgodose kommunmedlemmarnas behov av service.  
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SCB:s medborgarundersökning stödjer argumenten för en delning 
Botkyrka kommun anser att SCB:s medborgarundersökning om de sex kommunerna på Södertörn 
inte är relevant som argument för kommundelningsfrågan. Men undersökningen är en 
urvalsundersökning och inte en totalundersökning och Tullingepartiet förutsätter att SCB vet hur 
man gör representativa urval. Tullingepartiet anser därför fortfarande att den stödjer argumenten för 
kommundelning. Botkyrka kommun har valt att delta i undersökningen och även om syftet inte var 
att den inte skulle ligga till grund för kommundelning menar Tullingepartiet att resultatet är tydligt 
och att det stödjer argumenten för att Tullinge ska bli en egen kommun. I undersökningen rankades 
Salem i särklass bäst av sina medborgare (1:a plats) – medan Botkyrka rankades sämst av sina (6:e 
plats). Salem är enligt flera undersökningar den bästa kommunen att bo och verka i på Södertörn. 
Botkyrka kommun klarar inte att tillvarata tullingebornas intressen. 
 
Kvalificerad majoritet i Tullinge för en delning 
Tullingepartiet vill även tydliggöra att valresultatet i Tullinge för en kommundelning blev en 
kvalificerad majoritet och inte 66,6 procent som anges i tjänsteskrivelsen från 
kommunledningsförvaltningen. Ogiltiga röster ska inte räknas in och utan dem är valresultatet för 
kommundelning 66,78 procent. I Tullinge röstade endast 30,70 procent nej till kommundelning och 
2,51 procent av tullingeborna röstade blankt.  
 
Avslutningsvis vill Tullingepartiet uppmärksamma Kammarkollegiet på att Botkyrka kommun inte 
har kommenterat eller invänt emot följande skäl för en kommundelning som har framförts i 
delningsansökan:  

 
• Genom att bilda Tullinge kommun skulle närdemokratin ta ett stort steg framåt med bättre 

lokal förankring av besluten.  
 

• Forskningen visar att små enheter fungerar bättre ur gemenskapssynpunkt jämfört med stora 
enheter. Tullinge som egen kommun skulle ge bestående fördelar genom ökad samhörighet 
mellan kommuninvånarna i Tullinge kommun.  

 
• Utredaren redovisade i delningsutredningen att det kommer bli cirka 170 nya 

förtroendevalda i en nybildad Tullinge kommun. Politikertätheten underlättar i sin tur 
väljarnas ansvarsutkrävande och förbättrar representativiteten, vilket utan tvekan är en 
bestående fördel. 

 
• Idag är Botkyrka en stor och geografiskt spretig kommun, med olika löst ihopkopplade delar 

som lever sitt eget liv, var och en för sig. Med en kommundelning kan politiken lättare 
anpassas till behoven i de olika delarna.  

 
• Förutsättningarna för en kommundelning förbättras ständigt. Botkyrka kommuns 

befolkningsprognoser visar på en fortsatt snabb ökning av antalet invånare i Botkyrka och 
Tullinge. 
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Sammantaget konstaterar Tullingepartiet att Botkyrka kommun inte har några avgörande 
invändningar mot argumenten för en kommundelning samt inte invänder mot att Tullingepartiet 
ansökt om delning. Slutsatsen är att ingen av de tillfrågade remissinstanserna har haft något 
väsentligt att invända mot de skäl till kommundelning som framlagts i delningsansökan. 
 
 
För de sökande   Tullingepartiet 
 
 
Camilla Jägemalm    Anders Thorén 
Ordförande Tullingepartiet  Gruppledare för Tullingepartiet i     
     Botkyrka kommunfullmäktige 
 
Flottiljvägen 24   Tullinge Strand 72 
146 37 TULLINGE   146 54 TULLINGE 
 
 
 


