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Referens

Marianne Wladis

Dag och tid
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Plats

Tumba gymnasium

Närvarande

Maria, Sonia, Heidi Noomi, 10 boende, 6 män, 4 kvinnor.
Berit, Nirlep, Karin

Ej närvarande

Dialogforum special Tumba om utredningen av en eventuell
kommundelning
Maria Brodin (S), ordförande i Tumba dialogforum inledde med att önska
alla välkomna till mötet som var ett informationsmöte om utredningen med
möjlighet att ställa frågor till utredaren. Åsa Ratcovic, kommundirektör presenterade sig och beskrev syftet med mötet och hur kvällens upplägg såg ut.
Därefter gav hon ordet till Björn Sundström, utredare.
Björn Sundström berättade att han har arbetat på Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL sedan 1971. Sedan 1977 har han gjort i stort sett alla kommundelningsutredningar i Sverige. Björn presenterade utredningen som utgår
från den gällande lagstiftningen inom indelningslagen.
Se bilaga: presentation av SKL:s utredare.
Nedan redovisas de frågor som ställdes efter utredarens presentation.
Fråga 1
När man läser din utredning får man en känsla av att det aldrig finns argument för att dela en kommun. Det går ju alltid att räkna så att det aldrig blir
bra.
Svar:
Jag har varit med om många kommundelningsutredningar och har många exempel. I Nyköping var kommunalrådet helt emot en delning men anser nu efteråt att det är ok. Det har hittills inte blivit katastrof för någon kommun som
genomgått delning men Vaxholm har haft det jobbigt.
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Fråga 2
När Salem delades från Botkyrka var Salem ungefär lika stort som Tullinge
och det gick väl bra?
Svar:
Ja det gick hyfsat. Men i Gnesta vid delningen från Nyköping var det hela
havet stormar”. I Knivsta hade man gått ut och lovat guld och gröna skogar
men de hamnade direkt på kommunakuten.
Fråga 3
Du säger att en delning är möjlig först 2015. Jag efterlyser en tidplan.
Svar:
Anledningen är att vi först måste ha ett val 2014 till den nya kommunen. Sedan krävs eventuellt beslut om delning helst under nästa år men senast våren
2013. Därefter sätter man in indelningsdelegerig och annat.
Fråga 4
Om det inte går enligt denna plan när kan det då bli möjligt att dela?
Svar:
2019.
Fråga 5
Hur går beslutsprocessen till om det blir aktuellt efter en folkomröstning?
Svar:
Politikerna ska ta ställning, sedan lämnar de ärendet vidare till kammarkollegiet och sedan går det vidare till regeringen som ytterst fattar beslut. Det är
sällan regeringen går emot om moderkommunen sagt nej.
Fråga 6:
Man ska väl gå på folkets vilja?
Svar:
Folkomröstningar är rådgivande. Det beror lite på utfallet av omröstningen.
Det är upp till politiken att tolka utfallet.
Fråga 7:
Det gör det svårt att det är upp till politikerna att tolka. Det kan liknas vid när
Tullinge skulle ha flygplats. Det partiet fick inte särskilt många procent. Men
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sossarna tycket det var stor opinion för att det inte skulle bli. Det visar att det
kan bli vilket resultat som helst.
Svar:
När jag fördelar ekonomin finns en fullständig uppslutning bland alla landets
kommuner att vi ska ha en likvärdig vård skola och omsorg var vi än bor i
landet.
Fråga 8:
Det bor väldigt många kommunpolitiker i Tullinge. Då blir det ju jävigt om
de röstar.
Svar:
Det är inte min sak att ta ställning till det.
Fråga 9:
Hur kan det se ut med ekonomin på en 10-15 års period?
Svar:
Det vet vi inte riktigt. Det viktigaste är hur det går för landet, vad som händer
med landets resurser. Om det går bra för Sverige går det också bra för kommunerna.
Fråga 10:
Om vi ska göra en folkomröstning blir det då fler som röstar om det sker i
samband med ett annat val?
Svar:
Ja det tror jag, det ger högre valdeltagande.
Fråga 11.
Vad händer om politikerna kommer fram till att inte genomföra delning även
om folkomröstningen gett majoritet för delning?
Svar
Det finns en lag som säger att om tillräckligt många skriver på namnlistor så
kan man tvinga fram en omröstning. Om politikerna säger nej ska det finnas
synnerliga skäl.
Fråga 12
Kan det vara synnerliga skäl att så många i Tullinge vill dela kommunen?
Svar: ???
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Fråga 13
Om resultatet av en folkomröstning blir delning, hur kommer då den politiska
processen i fullmäktige att fungera.
Svar
Politiken ska tolka resultatet. Det brukar inte var en traditionell höger eller
vänsterfråga.
Fråga 14
Har du erfarenheter från delning av större kommuner?
Svar:
En stor kommun som jag varit med och delat var Uppsala. Politiken brydde
sig inte särskilt om att bli av med Knivsta. Man gav Knivsta generösa villkor……?????
Fråga: 15
Om de stora partierna inte är eniga kring delning hur tolkar man det då?
Svar:
Måste vara upp till politiken att tolka, vi har hört lite olika här från de partier
som är här i ikväll men min erfarenhet är att det är tvärpolitisk fråga. Jag som
utredare ska inte lägga mig i era angelägenheter.
Fråga 16
Har det betydelse, för om det ska bli delning, hur stor andel stora och små företag en kommun har?
Svar: ???
Fråga 17
Har det hänt att någon kommundelning blivit stoppat i kommunfullmäktige?
Svar:
Ja i Göteborg har det hänt. Det finns alltid ett är ett politiskt spel när det görs
strategiska bedömningar.
Fråga 18
Om 30 procent röstar 2012 hur kommer det att fungera?
Svar: ???
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Fråga 19
Du har räknat kostnader och intäkter per person men har du tagit hänsyn till
regionala skillnader?
Svar:
Dels delat efter befolkningen dels efter var kostnaderna faktiskt finns. Faktiska kostnader så långt det är möjligt.
Fråga: 20
Har det betydelse vi har ett stort företag i Tumba. Men mest smått i Tullinge?
Det är inte så många av dem som skattar i Tullinge som arbetar där?
Svar: ???
Här tog en diskussion mellan de olika närvarande partierna vid.
Åsa Ratcovic tackar Björn Sundström för en bra presentation och hänvisar till
webben med all information och avslutar mötet med att tacka alla närvarande.
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