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När Botkyrkaborna går 
till vallokalerna i sep-
tember kommer de 
kunna rösta om Tul-
linge ska bli en egen 
kommun. För Tullinge-
partiet kan det inne-
bära att de når sitt 
slutgiltiga mål. SFT 
träffade två av deras 
företrädare, Anders 
Thorén och Carl Wider-
crantz. 

– I huvudsak kan man säga att 

vi driver en fråga, att göra Tul-

linge till en egen kommun. 

Vid förra valet blev vi det tred-

je största partiet med sex man-

dat i kommunfullmäktige. Då 

får man plats i olika nämnder, 

beredningar, bolag och sådant. 

Det har gjort att vi blivit tvung-

na att ta ställning i en massa oli-

ka frågor, som vi då gjort utifrån 

ett Tullingeperspektiv kan man 

säga. Det ska inte vara så mycket 

ideologi utan vi ser till de prak-

tiska lösningarna, säger Carl Wi-

dercrantz, partiets politiska se-

kreterare.

TULLINGEPARTIET äR alltså ett 

enfrågeparti med mål att dela 

kommundelen Tullinge från Bot-

kyrka kommun. Med 699 röster 

lyckades partiet få ett mandat i 

kommunfullmäktigevalet 2006. 

Gruppledaren Anders Thorén 

berättar om när några nyinlyt-

tade till kommundelen starta-

de partiet, efter att ha reagerat 

på den nedgångna skolan, med 

bara några veckor kvar till valet.

– De hade förväntat sig en 

bättre standard i framför allt 

skolan. Så de blev ju väldigt be-

svikna. De hade gjort några för-

sök innan att påpeka det till po-

litikerna men inte fått något ge-

hör. Det är rätt svårt att få nå-

got genomslag när man ringer 

som förälder.

De besvikna Tullingebor-

na startade då ett lokalpar-

ti. Anders Thorén ser det 

som ett bidrag till de-

mokratin.

– Det är helt fan-

tastiskt att man 

kan få partibi-

drag för att sit-

ta i opposition. 

Om man inte 

hade den möj-

ligheten så 

skulle bara de 

besuttna kun-

na skapa oppo-

sition.

EN ANNAN an-

ledning till kom-

mundelningen är 

att Botkyrka kom-

mun har växt sig för 

stor och att det 

är ett problem 

för Tullinge-

borna.

– Det är 

många som 

påpekar att det 

blivit en så stor och tung byrå-

krati och att det är svårt att göra 

sin röst hörd, säger Carl Wider-

crantz.

Den stora framgången för par-

tiet kom i valet år 2010. Då ick 

partiet nästan hälften av röster-

na i sin egna kommundel och 

blev Botkyrka kommuns tredje 

största parti. Hårt valarbete låg 

bakom det lyckade valet men 

Carl Widercrantz tycker att de-

ras meningsmotståndare ibland 

har hjälpt dem på vägen.

– Ett av argumenten från de le-

dande politikerna i Socialdemo-

kraterna var att inte de inte ville 

lägga pengar på en folkomröst-

ning för att de ändå inte skulle 

bry sig om resultatet. Det blev 

ett citat i 

tidningen och 

det retar ju upp människor att 

ett parti har den synen på de-

mokrati.

TULLINGEPARTIET sitter i oppo-

sition men har inte inlett något 

uttalat samarbete med de övri-

ga partierna. Partiet vill inte bli 

indraget i blockpolitiken utan 

försöker hålla fokus på sin frå-

ga. Men det påverkas givetvis av 

hur de andra oppositionsparti-

erna ser på en delning av kom-

munen.

– De har varit för en folkom-

röstning, samtidigt som några 

inte tagit ställning i själva sak-

frågan. Där upplever vi att de är 

delade, säger 

Carl Widercrantz.

– Man kan säga att det egent-

ligen bara inns ett annat op-

positionsparti med lite storlek. 

Om vi då tar Moderaterna som 

exempel så kan man säga att de-

ras starkaste fäste historiskt sett 

varit i Tullinge. Då är de ju tak-

tiska med att inte säga nej allt 

för tydligt, för då riskerar de att 

tappa väljare i Tullinge, säger 

Anders Thorén.

MEN BLAND majoritetspartierna 

inns det ett större motstånd. Ef-

ter att en delningsutredning pre-

senterats 2012 ick Tullingepar-

tiet avslag från den regerande 

majoriteten på sin begäran om 

Tullingepartiet fick sin  omrös

3 snabba till gruppledaren

Är TuP ett rött, blått eller 
grönt parti?

– Varken eller. Vi har sagt att 
vi inte ska ha några ideologis-
ka toner i vårt valmanifest. Vi 
ser praktiska lösningar.

Är ni ett feministiskt parti?

– Nej, vi är inte ett utta-
lat feministiska men har 

värderinga r i vår 
värdegrund som 
jag tycker ligger 

nära frågor som jämlikhet och 
jämställdhet.

Är ni för eller i mot vinster  
i välfärden?

– Vi har sagt att vi ska ha 
valfrihet inom vård och om-
sorg. Så länge det gynnar Tul-
lingeborna så tycker vi att det 
är bra, men det är samtidigt 
viktigt med bra kontrollmeka-
nismer för att garantera att 
verksamheterna fungerar bra.

Andra röster  
om Tullingepartiet

Tullingepartiet är 

ett enfrågeparti, 

men med borgerli-

ga värderingar. Det har 

lagt väldigt få förslag i 

kommunfullmäktige, 

förutom den om kom-

mundelning. I samband 

med att vi tagit beslut i 

andra frågor har jag 

ibland saknat att de satt 

sig in i vissa komplexa 

frågor i fullmäktige. Det 

är något jag tycker man 

ska kunna avkräva alla 

partier, oberoende av 

storlek och oberoende 

av om det är ett enfråge-
parti eller inte.  
ebba Östlin (S) 1:e vice ordföran-
de i kommunstyrelsen i Botkyrka.

Det har ju själv-

klart bidragit till 

politiken för att de 

vill dela kommunen och 

Tullingepartiets 
politiske sekrete-

rare Carl Wider-
crantz och grupp-

ledare Anders 
Thorén.
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Upphandlingen av 
spårvagnar klar
Nu är upphandlingen av 

vem som ska köra spårvag-

narna i Stockholm klar. Det 

blir det lilla bolaget Stock-

holms spårvägar. Det nya 

avtalet sträcker sig fram 

till 2022 och gäller även ef-

ter utbyggnaden av spårvä-

gen till Lidingö. Stockholms 

spårvägar ägs av Svenska 

spårvägssällskapets Stock-

holmsavdelning och har 

kört den museala spårvagns-

traiken till Djurgården se-

dan 1991. Företaget ska inte 

förväxlas med forna tiders 

Stockholms spårvägar, som 

1967 ombildades till SL.

Sumpan bäst på 
flyktingmottagande
Det är stora skillnader mel-

lan hur länets kommuner 

tar emot lyktingar, skriver 

SVT ABC. Mottagandet för 

varje enskild kommun av-

görs av en överenskommel-

se med länsstyrelsen och 

kan skilja sig radikalt åt 

mellan kommunerna. Flest 

lyktingar tar Sundbyberg 

emot, 202 stycken. Ekerö 

och Vaxholm ska bara ta 

emot 20 lyktingar var. 

– Det skapar en dynamik 

och en massa andra förde-

lar, säger Jonas Nygren (S) 

kommunstyrelsens ordfö-

rande i Sundbyberg till ABC.

– Varje kommun måste 

anpassa sig efter sin struk-

tur. Vi har lagt oss på en 

rimlig nivå som vi klarar av, 

säger Peter Carpelan (M), 

kommunstyrelsens ordfö-

rande i Ekerö.

Tuff kamp väntas 
i Hammarbyhöjden
Programsamrådet för förtät-

ning av Hammarbyhöjden 

och Björkhagen har nu bör-

jat. I stadens förslag inns 

både efterlängtade och be-

ramade förslag. Man vill till 

exempel däcka över Ham-

marby fabriksväg, som skil-

jer av Hammarby sjöstad 

från Hammarbyhöjden. Mer 

omdebatterat blir en stor 

nybyggnation i Hammarby-

skogen och ny bebyggelse 

på Nytorps gärde. I ett press-

meddelande sågar Natur-

skyddsföreningen de senare 

delarna av planerna. De är 

ett hot mot hela skogen.

– Cirka sju hektar ler-

hundraårig tallskog och ädel-

lövskog kommer att försvin-

na om förslaget genomförs, 

säger Ronny Fors från Stock-

holms naturskyddsförening.
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 sin  omröstning
att få hålla en folkomröstning. 

Partiernas tolkning av utred

ningens resultat gick isär. En av 

knäckfrågorna rör ekonomin. I 

Tullinge har befolkningen högre 

inkomster och motståndarna ser 

risken att Botkyrka förlorar skat

teintäkter på en delning. Men fö

respråkarna pekar på att skatte

utjämningssystemet kan kom

pensera för den förlusten.

Tullingepartiet startade en 

namninsamling för att ändra be

slutet. Det skulle krävas under

skrifter från minst tio procent 

av kommuninvånarna. Och de 

lyckades.

–  Vi har ju hela tiden drivit 

att vi vill ha en folkomröstning 

och när majoriteten vägrade ge 

oss det så samlade vi ihop 7000 

namnunderskrifter. Det höll vi 

på med från februari 2012 fram 

till sommaren då vi lämnade in 

listorna, berättar Carl Wider

crantz.

I SEPTEMBER äR det alltså dags. 

När Botkyrkaborna ska rösta till 

kommun, landsting och riksdag 

så kan de även rösta i delnings

frågan. Om allt går partiets väg 

blir det val till Tullinges kom

munfullmäktige redan 2018. 

Partikamraterna ser även förde

lar för resten av Botkyrka.

– Den enda nackdelen jag kan 

tänka mig för resten av Botkyr

ka är en prestigeförlust, med

an den stora fördelen faktiskt 

är att kommunledningen måste 

ta sig en rejäl tankeställare. Att 

de måste ändra sitt sätt att agera 

mot sina väljare, att bli mer ly

hörda och fokusera mer på det 

som är nära, säger Anders Tho

rén.

– Resten av Botkyrka kom

mer också att tjäna på det här. 

De skulle också komma närma

re sina politiker genom att få 

ler representanter från andra 

delar av kommunen in i kom

munstyrelsen, säger Carl Wi

dercrantz.

OM FOLKOMRÖSTNINGEN blir en 

framgång och kommundelning

en en verklighet så kan det tol

kas som att partiets syfte är ut

spelat. Men Anders Thorén och 

Carl Widercrantz håller inte 

med om det.

– Jag vet ju inte hur många 

som vill bli yrkespolitiker, men 

några av de yngre i partiet har 

sagt att de skulle kunna tänka 

sig att ha det som ett heltids

arbete.

– Man kan säga att det är upp 

till medlemmarna om de tyck

er att Tullingepartiet ska vara 

kvar och driva sakpolitiska frå

gor så som vi har gjort i Botkyr

kas kommunfullmäktige.

Ett eventuellt misslyckande 

vid folkomröstningen är inget 

som oroar partikamraterna.

– Ett misslyckande är det ju 

om vi inte får en väldigt stor 

majoritet av rösterna i Tullinge. 

Men då är det inte heller befogat 

att Tullinge ska bli egen kom

mun, avslutar Anders Thorén.

TRAUSTI EVANS

det inns ju folk som 

tycker samma sak som 

dem. Nästan en majoritet 

av Tulllingeborna vill ju 

det. Men om man ser det 

från andra sidan, där man 

inte vill dela kommunen, 

så ser man det nog inte 

som att de bidragit till 

politiken i Botkyrka. De 

har ju bara en fråga och 

inte något annat.  

edip Noyan (m) ledamot  

i kommunstyrelsen i Botkyrka.

Det handlar om 

lokalpolitik.  

Vi jobbar på  

det lokala planet, 

och där tror jag att 

Tullinge partiet tänker 

likadant, vill hellre se 

praktiska lösningar än 

de gamla och förlegade 

ideologierna. De är 

passé. 

Ulla Ludvigsson 

(Botkyrkapartiet) edamot  

i kommunfullmäktige i Botkyrka.

Vi har ju hela 
tiden drivit 
att vi vill ha 

en folkomröst
ning och när 

majoriteten vägrade 
ge oss det så samlade 
vi ihop 7000 namn
underskrifter. Det 
höll vi på med från 
februari 2012 fram 
till sommaren då vi 
lämnade in listorna.

Carl Widercrantz

Hyresgästförening-
en hoppade av arbe-
tet med den så kallade 
Stockholmsmodel-
len för hyressättning. 
Men hyresvärdar har 
fortsatt att hänvisa till 
den. Nu slår domstolen 
fast att modellen inte 
gäller.

Under en längre tid samar

betade Hyresgästförening

en med fastighetsägarna om 

ett nytt sätt att sätta hyror, 

den så kallade Stockholms

modellen. I den ick till ex

empel ett centralt läge stör

re inlytande på hyrans nivå. 

Många var kritiska till mo

dellen och Hyresgästfören

ingen hoppade till slut av 

samarbetet.

WåHLIN FASTIGHETER ville 

höja hyrorna i en fastighet 

på Kungsholmen med mel

lan 4 och 15 procent. Wåhlin 

hänvisade till Stockholms

modellen och den nya hyres

lagen från 2011, men hyres

gästerna och Hyresgästfören

ingen motsatte sig höjningen 

och frågan hamnade i Hyres

nämnden.

Hyresnämnden gav hyres

gästerna rätt och nu har hov

rätten slagit fast deras dom. 

De underkänner Wåhlins ar

gumentation att efterfrågan 

på en lägenhet ska ha bety

delse för hyressättningen. 

Bostadens läge är bara en av 

många faktorer som ska spe

la in på hyran.

EN SLUTSATS äR att Stock

holmsmodellen inte gäller, 

eftersom den aldrig nådde 

fram till en överenskommel

se mellan två parter. Inte hel

ler den nya hyreslagen räcker 

för att stödja Wåhlins linje i 

domstolen.

– Det inns inget i lagen 

som säger att hyrorna ska 

marknadsanpassas, säger 

Hans Lind, professor i fast

ighetsekonomi vid KTH till 

tidningen Hem och hyra.

I SLUTäNDAN blev hyreshöj

ningen i Wåhlins fastighet 

2,3 procent. Flera bedömare 

tror nu att fastighetsägarna 

kommer att försöka påverka 

regeringen att ändra lagen 

för att få hyrorna mer mark

nadsanpassade.
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Stockholmsmodellen  
gäller inte vid hyressättning

Det inns 
inget i 
lagen som 

säger att 
hyrorna ska 

marknadsanpassas.

Hans Lind, professor i 

fastighetsekonomi vid KTH

...Arne Johansson, aktiv 
i Folkkampanj för ge-
mensam välfärd, som 
på lördag manifeste-
rar över hela Sverige. 
I Stockholm kommer 
en välfärdsfestival att 
iscensättas på Medbor-
garplatsen.

Vad vill folkkampanjen?

– Samtidigt som den mas

siva opinionen mot vinster i 

välfärden har påverkat den 

politiska debatten och gett 

frågan fokus inför valet, ser 

vi att det inte är ett tillräck

ligt tryck på politikerna. Det 

är ett mäktigt välfärdsindu

striellt komplex med enor

ma resurser som nu försva

rar sig. Vi vill skapa en folk

kampanj för att skapa för

ändring.

Vad krävs för att ni ska 

lyckas?

– Det är tyvärr så att de 

fackliga organisationerna 

som LO och Kommunal inte 

har tagit sina kongressbeslut 

på allvar. Vi måste få med 

oss facken i det här. Men 

det som är otroligt glädjan

de är ju att en yngre genera

tion växer sig starkare nu. 

Jag tänker på den nya anti

rasistiska rörelsen, där både 

Linje 17 mot rasism och Stu

denter mot rasism kommer 

på lördag. De kämpar ju mot 

konsekvenserna av nedskär

ningarna i välfärden. Vi har 

också en massa personal

nätverk som gör sina röster 

hörda. Personalprotester är 

ett nytt inslag hos oss. Nu 

måste ju facken förstå att 

deras medlemmar vill agera.

Varför gör ni just en fes-

tival?

– Vi ville ha en annorlun

da form. Alla har ju just de

monstrerat på första maj 

och vi ville inte upprepa 

det. 

Vad kan vi vänta oss på 

lördag?

– Det blir en hel del bok

bord och Robert Nyberg 

kommer att vara där och 

teckna. Det blir apeller, med 

en del fackliga proiler som 

Johnny Nadérus från Seko, 

som ju är en skarp kritiker. 

Och så blir det musik för

stås, både hiphop och klassi

ker som Jan Hammarlund.
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HALLÅ DÄR...

Förra höstens välfärdsmanifestation, med Lars Ohly som talare.
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