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Kommundelning valfråga i tre kommuner på Södertörn

I kommunalvalet 2022 kommer tre partier på Södertörn att ha kommundelning som en
valfråga; Drevvikenpartiet, Tullingepartiet och Sorundanet Nynäshamns kommunparti.
Kommunerna Huddinge, Botkyrka och Nynäshamn består av vitt skilda delar med
stora skillnader när det gäller förutsättningar, utmaningar och möjligheter.

Dagens kommungränser är ofta gamla eller resultatet av okänsliga sammanslagningar.
Föråldrade idéer om stordrift och centralisering har påverkat demokratin negativt.
De kommunala organisationerna måste anpassas till hur invånarna idag lever sina liv, var de
arbetar, var de handlar, vilka vardagsutmaningar de har och vilka framtidsdrömmar de har.

Flera andra kommuner i Sverige har haft liknande ut maningar och nya kommuner har bildats.
Erfarenheterna är mycket goda framförallt när det gäller demokrati, insyn och påverkan.
Därför vill vi lyfta frågan om kommundelning i våra respektive kommuner.

“Invånarna i Trångsund och Skogås känner sig bortglömda. Det gäller allt från inflytande,
service till kontakt med resten av kommunen. Det geografiska avståndet är en aspekt som
fortfarande är aktuell och kontakten mellan östra kommundelen och Haninge respektive
Stockholm är mer frekvent både gällande handel och arbete än med centrala Huddinge”
säger Ingalill Söderberg i Drevvikenpartiet.

“Vårt mål är att Tullinge ska bli en egen kommun där vi själva kan få inflytande över vår
framtid och hur resurserna ska fördelas”, säger Anders Thorén, Tullingepartiet.

“Kommunerna Ösmo, Sorunda och Nynäshamn tvingades till en samman slagning 1974.
Samarbetet har fungerat dåligt; initiativ och resurser har snedfördelats. Ut veck ling och
demo krati har blivit lidande. Kommundelning är ett ofta förekommande ämne hos många
invånare. I samband med EU-valet 2024 vill vi folkomrösta om att Ösmo och Sorunda (eller
bara Sorunda) bildar egen kommun” säger Per Ranch Sorundanet Nynäshamns
kommunparti.

För mer information kontakta:

Drevvikenpartiet
Ingalill Söderberg
0701-98 90 90
ingalill.soderberg@huddinge.se

Tullingepartiet
Carl Widercrantz
0761-15 01 64
carl.widercrantz@tullingepartiet.se

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Per Ranch
0708-99 91 01, per.ranch@sorundanet.se
per.ranch@sorundanet.se



Tre kommuner på Södertörn och tre kommundelar

1. Botkyrka (ljusgrönt)

a. Tullinge (grönt)

2. Huddinge (ljuslila)

a. Trångsund / Skogås (lila)

3. Nynäshamn (ljusgult)

a. Sorunda (gult)


