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Folkomröstning om kommundelningsfrågan – Tullinge egen
kommun!

S ändrar inställning om folkomröstning
Socialdemokraterna ändrar inställning i kommundelningsfrågan. Nu
säger partiet ja till en folkomröstning om kommundelning. Därmed
ansluter sig Socialdemokraterna till Tullingepartiets inställning i
frågan.
I och med att Socialdemokraterna nu byter fot i frågan så går de på tvärs mot många
av sina tidigare uttalanden. Partiet har tidigare ansett att det skulle räcka med att
göra en opinionsundersökning – istället för att verkligen ta reda på vad folk vill.
- Vi tänker ändå inte följa utslaget om det blir ett ja. Det blir ju bara en
låtsasdemokrati”, sa Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) i
tidningen Södra Sidan nummer 8, 2012 angående frågan om folkomröstning för en
eventuell kommundelning.
Tullingepartiet har hela tiden ansett att medborgarna måste få göra sin röst hörd i en
så viktig fråga.
- Vi anser att frågan ska avgöras av medborgarna och inte av toppolitiker, säger
Anders Thorén, gruppledare för Tullingepartiet.
Den 29 mars 2012 debatterades frågan i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Botkyrkapartiet ville då inte stödja en
demokratisk folkomröstning. Medlemmar i Tullingepartiet samlade därför in drygt
7000 namnunderskrifter för att, i linje med den nya lagen om folkinitiativ, kräva en
folkomröstning. Nu när Botkyrka kommun p.g.a. Tullingepartiets namninsamling, blivit
tvungna att anordna en folkomröstning, byter socialdemokraterna inställning och
ansluter sig till Tullingepartiets linje.
- Det är bra att Socialdemokraterna omprövar sin inställning nu när de inser att
frågan har ett stort stöd hos Tullingeborna. Vi ska inte vara rädda för att ta reda på
vad folk tycker, avslutar Anders Thorén.
Tullingepartiet utgår från att Katarina Berggren tar avstånd från sitt tidigare uttalande
i Södra Sidan och därmed respekterar och följer utslaget i folkomröstningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Carl Widercrantz, politisk sekreterare
Tullingepartiet, Telefon: 530 615 37.
Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i
Botkyrka kommun i valet 2010.

