
Tullinge är på väg
– nästa år blir det folkomröstning om egen kommun

Några av oss som kämpar för att Tullinge ska bli egen kommun

Nu är det vår tur att bli fria
Tullinge har mycket att vinna på att bli egen kommun. 

Läs om hur det har gått för vår grannkommun 
Salem som frigjorde sig från Botkyrka. ▼



Tullinges storlek mera lagom
Botkyrka växer över alla bräddar och har med sina snart 
90.000 invånare blivit en stor och spretig kommun  med en 
tungrodd administration. Tullinge, med idag 17.000 invå-
nare, skulle bli större än alla de nybildade kommunerna 
Salem, Gnesta, Trosa, Nykvarn och Knivsta som frigjort 
sig i Mälardalsområdet. I Tullinge kommun kan vi skapa 
en effektiv  kommunal administration direkt anpassad för 
Tullinges  behov.

Salem har lyckats – det kommer 
Tullinge  också göra
Salem, som idag har ca 15.000 invånare, lyckades bryta 
sig loss sig från Botkyrka redan 1983 och har utvecklats  
mycket positivt sedan dess. I SCB:s medborgarundersök-
ning (2011) framgår att Salem är den bästa  kommunen att 
bo och verka i på Södertörn. Salem har också bäst äldre-
omsorg av de 19 kommuner i länet som deltagit i under-
sökningen. Salem kommer också i topp när det gäller 
företagsklimat (enligt en jämförelse  gjord av bl a Sveriges 
Kommuner och Landsting). Salem ligger dessutom i topp 
när det gäller trygghet och säkerhet i kommunen (Sveriges 
kommuner och landstings mätning).

Har vi hört det förut?! – dessa ogrundade 
uttalanden om skattehöjning
När Salem ville frigöra sig fanns ett starkt motstånd från 
Botkyrka  kommun. Man sa då, precis som nu, att man 
ville ha en ”sammanhållen” kommun och att ”ingen skulle 
tjäna på en delning” – tvärtom skulle en delning  betyda en 
höjning av kommunalskatten med ca 1:75 om man ville be-
hålla den kommunala servicen . Dessa farhågor kom dock 
helt på skam! Idag har Salem både bättre service och lägre 
skattesats än Botkyrka .

Starkt stöd i Salem räckte för en delning
I folkomröstningen 1981 blev det en majoritet för ett 
samman hållet Botkyrka när man såg till hela kommunen . 
Men i Salem var röstdeltagandet mycket högre och en klar 
majoritet röstade för en delning. Detta blev avgörande 
för regeringens beslut om delning . Folkviljan i Salem och 
de tydliga fördelarna för den kommunala demokratin var 
regeringens tyngsta motiv. 

Nu är det vår tur att bli fria

Närdemokrati – och ökat infl ytande
En mindre kommun medför ett större personligt infl ytande. 
Man är någon, man kan göra sig hörd. Det är bättre att 
vara en röst bland 17.000 invånare än bland 90.000! 
I stora kommuner är man helt anonym. 
 I en egen kommun kommer vi närmare varandra, våra 
politiker och tjänstemän och vi kan påverka vår lokala  
närmiljö på ett helt annat sätt än idag. Vi kommer att känna 
oss mer delaktiga i vårt när område, känna  trygghet och 
gemenskap och ta ansvar för varandra. Vi kan stödja 
utsatta människor och aktivt motarbeta  mobbing, skade-
görelse och brott.

Botkyrkas ekonomi påverkas inte om 
Tullinge blir egen kommun 
För Botkyrka blir det ingen nackdel om kommunen blir 
mindre, snarare tvärtom. Precis som i Tullinge kommer  när-
demokratin att förbättras. Och Botkyrka klarar sig lika bra 
ekonomiskt utan Tullinge. Det har den oberoende delnings-
utredningen visat klart och tydligt. Genom det kommunala 
skatteutjämnings systemet garanterar svenska staten att alla 
kommuner ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

Tullinge blir en attraktiv kommun att bo 
och leva i – med bra ekonomi
Tullinge blir en geografi skt väl sammanhållen kommun 
med ett skatteunderlag som är klart över snittet för Sverige. 
Vilken  skattesats vi ska ha beror mer på den politiska viljan 
än på kostnader och intäkter . Som egen kommun kan vi 
själva bestämma över hur vi vill fördela resurserna; om vi 
t ex vill sänka skatten, om vi vill höja kvaliteten inom skola/
vård/omsorg etc. Det får du som väljare avgöra.



På väg mot egen kommun

SÄG JA TILL TULLINGE KOMMUN
– och friheten att styra vår egen framtid.

September 2014
Val och folkomröstning 
om Tullinge ska bli egen kommun.

Januari 2013
JA till folkomröstning
i kommunfullmäktige.

Juli 2012
Tullingepartiets 
namninsamling med
7.000 namn lämnas
till Botkyrka kommun.

Mars 2012
Avslag i kommunfull-
mäktige till folkomröstning 
i delningsfrågan.

Februari 2012
Tullingepartiet 
startar namn-
insamling
för folkomröstning.

Oktober 2011
SKL:s kommundelnings-
utredning ger ”grönt 
ljus”för Tullinge 
kommun.

September 2010
Tullingepartiet blir största partiet 
i Tullinge och 3:e största partiet i 
Botkyrka kommun.



Sandy Lind, byggingenjör/
projektledare
”Vi som bor i Tullinge ska ha det 
största infl ytandet över hur vår framtid ska 
formas . I en egen kommun får vi en helt 
annan möjlighet att känna tillhörighet och 
skapa en trygg plats för alla att bo på.”

Varför vill du ha egen kommun?
– röster från Tullingepartiet

Tullinges eget parti

Tullingepartiet – med målet Tullinge egen kommun – är politiskt obundet och blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet 
i Botkyrka  kommun i valet 2010. Man kan säga att Tullingepartiets ideologi är friheten: Friheten till självbestämmande, friheten att själv 
forma sin framtid, friheten att styra sin egen utveckling.

Anders Thorén, gruppledare 
Tullingepartiet
”I Tullinge kommun bestämmer vi själva 
vad vi vill lägga resurserna på. Dess-
utom garanterar det statliga utjämnings-
systemet att Nya Botkyrka (utan Tullinge) 
inte förlorar ett öre. Det har den 
oberoende  delningsutredningen visat.”

Karin Nakamura-Lindholm, lärare
”I en egen kommun kan vi få mera fokus 
på skolan så att våra barn och ungdomar 
utvecklas till trygga medborgare. En väl 
fungerande äldrevård är också en verk-
samhet som ska prioriteras.”

Per Börjel, civilingenjör
”För att den lokala demokratin ska 
fungera  måste kommun indelningen 
kännas  geografi skt logisk för medbor-
garna. Hur många Tullingebor säger 
sig bo i Botkyrka?”

Nils-Bertil Carlson Estrada, 
systemvetare /projektledare
”Jag vill åldras i en kommun med en 
individanpassad äldreomsorg och jag 
vill att mina barn och barnbarn ska gå 
i en lärande och trygg skola.”

Elizabeth Bushby, projektledare 
demokrati/bistånd
”Jag vill vara nära och direkt kunna 
påverka utvecklingen i det område 
där mina döttrar ska leva och gå 
i skola i många år.”

www.tullingepartiet.se

Stöd oss genom att bli medlem i Tullingepartiet
Det kostar bara 60 kronor för en hel familj och förpliktigar dig inte till något – utom att du självklart delar 
vår värdegrund – men det ger oss ett värdefullt stöd i vårt fortsatta arbete för egen kommun. 
Om du vill stödja oss ekonomiskt tas alla bidrag tacksamt emot på bankgiro 413-8517.

Gå in på vår hemsida www.tullingepartiet.se och klicka på ”Jag vill bli medlem”. Du kan även ringa vår politiska sekreterare  
Carl Widercrantz  på telefonnummer 08-530 615 37 eller mejla carl.widercrantz@tullingepartiet.se. 


