
Den 14 september blir det folkomröstning 
samtidigt med de allmänna valen. Då kan vi 
rösta om Tullinges framtid: ska vi som bor i 
Tullinge få bilda en egen kommun eller inte?

Stark folkvilja för egen kommun

I Tullinge fi nns en stark folkvilja – över alla 
parti- och blockgränser – för att Tullinge ska 
bli en egen kommun. Tullingepartiet, som 
är partipolitiskt obundet, driver frågan om 
en delning av Botkyrka kommun. I kommu-
nalvalet 2010 röstade nästan hälften av alla 
Tullingebor på Tullingepartiet som då blev det 
i särklass största partiet i Tullinge och det 
tredje största i Botkyrka.

Botkyrka har blivit för stort
– och hänger inte ihop

Botkyrka växer så det knakar och har med 
sina snart 90.000 invånare vuxit till en mycket 
stor och spretig kommun med en tungrodd 
administration. Den stora befolkningstillväx-
ten ställer stora krav på kommunens resurser. 
Hela infrastrukturen lider av detta; miljön, 
bebyggelsen, vägarna, kommunikationerna, 
gemensamma anläggningarna, barn- och 
äldreomsorgen. Många Tullingebor känner 
missnöje med hur Botkyrka kommun han-
terar denna utveckling. Det gör även många 
Botkyrkabor från övriga kommundelar, vilket 
framgår tydligt av kommunens egen medbor-
garundersökning. Den visar också att de olika 
kommundelarna inte har mycket samröre med 
varandra, många vet inte ens att Tullinge ingår 
i Botkyrka!

Nu är det dags för Tullinge

Tullinge är den kommundel inom Botkyrka 
som växt allra snabbast. Med idag 18.000 
invånare och inom fyra år 20.000 invånare, 
skulle Tullinge bli större än en medelstor 
kommun och större än var och en av de fem 
nybildade kommunerna i Mälardalsområdet 
som Salem, Nykvarn, Gnesta, Trosa och 
Knivsta. Alla dessa kommuner som frigjort 
sig har lyckats bra som ”egna”och har nöjda 
invånare enligt ett fl ertal undersökningar. 
Många politiker, som från början var negativa 
till en delning, ändrade snart uppfattning i de 
nya kommunerna.

Salem har lyckats – det kommer 
Tullinge också göra

Salem kommun, som idag har 16.000 invåna-
re, bröt sig loss från Botkyrka kommun redan 
1983 och har utvecklats mycket positivt sedan 
dess. I SCB:s senaste medborgarundersök-
ning av de sex kommunerna på Södertörn, 
rankades Salem i särklass bäst av sina med-
borgare (1:a plats) – medan Botkyrka ranka-
des sämst av sina (6:e plats).

Närdemokrati är bättre än 
”låtsasdemokrati”

Vad vinner då Tullinge som egen kommun? 
Svaret är att alla vi som bor och lever i 
Tullinge får direkt infl ytande på det som gör 
vårt Tullinge. En medelstor kommun medför 
ett större personligt infl ytande. Man är
någon, man kan göra sig hörd. Det är bättre 
att vara en röst bland 20.000 invånare än 
bland 90.000! I en egen kommun kommer
vi närmare varandra, våra politiker och
tjänstemän och vi kan påverka lokala frågor 
som berör vår vardag på ett helt annat sätt 
än idag. Vi kommer att känna oss mer
delaktiga i vårt närområde, känna trygghet 
och gemenskap och ta ansvar för varandra.

Delning av kommunen
– en nystart för Botkyrka

En delning av den tungrodda kommunen
skulle vara till fördel för medborgarna även
i övriga Botkyrka. Precis som i Tullinge
kommer närdemokratin att förbättras och
ge bättre förutsättningar för att ta till vara 
medborgarnas idéer, förslag och synpunkter 
i lokalt förankrade beslut. Botkyrka blir en 
mer sammanhållen kommun när Tullinge 
delas av. Botkyrkas administration och
driftkostnader kommer bli billigare efter-
som 20% av Botkyrkas kostnader då
försvinner.

Botkyrkas ekonomi påverkas
inte om Tullinge bryts ut

Botkyrka klarar sig lika bra ekonomiskt utan 
Tullinge. Det visar den statliga delningsutred-
ningen, som gjorts av SKL (Sveriges kommu-
ner och landsting). En sammanfattning på

sid 37 säger att ”Tullinge kommun kommer
att få ekonomiska förutsättningar som blir lik-
värdiga med övriga kommuners förutsättningar 
och att detsamma gäller för Nya Botkyrka”.

Skatteutjämningssystemet en 
garanti för ekonomin

Genom det kommunala skatteutjämnings-
systemet garanterar svenska staten att 
alla kommuner ges likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar. Och i en nybildad Tullinge 
kommun är det självklart att vi kan få en god 
kvalitet och väl fungerande service till en 
kostnad som är fullt jämförbar med andra 
kommuner i Sverige.

Ingen skattehöjning vid en delning

Delningsutredaren Björn Sundström har
skriftligen bekräftat, att någon skattehöjning 
inte behövs – vare sig i Tullinge eller i nya 
Botkyrka. Efter en delning kommer Botkyrka 
att ha ca 75.000 invånare, d v s ungefär lika 
många som Haninge, Järfälla eller Sollentuna 
kommun, som alla idag har en lägre skattesats 
än Botkyrka. Salem, som brutit sig loss från 
Botkyrka kommun, har som jämförelse haft 
lägre skattesats än Botkyrka under nästan
30 år!

Egen kommun – för eget ansvar
och infl ytande

Tullinge kommer själv att ta ansvar för sin 
ekonomi genom att bilda en egen kommun. 
Det är ju själva idén! Man kan då också bättre 
ta tillvara den lokalkännedom som krävs för 
att fatta kloka och kostnadseffektiva beslut. 
Om vi t ex vill satsa 100 miljoner kronor på 
ett enskilt projekt som ett idéhus eller om 
vi för samma pengar hellre vill satsa på en 
helhetslösning för ett bättre centrum.
Det får Tullingeborna själva avgöra.

Tullingepartiet – med målet Tullinge egen kommun – 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.

Alla vinner
på en delning
Snart blir det folkomröstning om Tullinge
ska bli en egen kommun

Säg JA till Tullinge kommun
Det gör du genom att säga JA till att kom-
mundelen Tullinge bryts ut från Botkyrka

– i folkomröstningen 14 september!


