
Del av en ny framväxande rörelse!
Telgelistan är ett självständigt parti, men del av en 
framväxande skara lokalpartier som inspirerats 
av Örebropartiet. 

Den som sett Markus Allard skälla ut sina lokala politiker i 
Örebro på Youtube och Facebook känner därmed till vår 
grundinställning: Folket först!

De styrande politikerna i Södertälje 
har mandatperiod efter mandatperiod 
prioriterat onödigt dravel på bekostnad av kärn-
verksamheten. På område efter område har politiken svävat iväg. 

Välfärden går på knäna och enorma satsningar krävs inom skola, äldreomsorg, vägun-
derhåll, sophantering, trygghet med mera. Samtidigt väljer de styrande politikerna 
att ösa skattemedel på sig själva, direktörer, skrytbyggen och annat onödigt dravel.

Telgelistan vill ta ner politiken på jorden igen och stoppa slöseriet. Vi visar att det 
finns pengar att hämta hem på andra områden och då har vi inte ens berört de 
migrationspolitiska posterna som årligen kostar samhället enorma summor.

Telgelistan ser sig som varken höger eller vänster. Vi driver konkreta sakpolitiska 
frågor i syfte att gynna folkflertalet. Vi ställer upp i kommun- och regionvalet.
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Kommunens politiker, Kommunens politiker, 
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Telgelistan är lokalpartiet för dig som vill värna om 
kärnverksamheten och stoppa slöseriet. Södertälje kommun 
är i behov av stora satsningar på skola, vård och omsorg. 
Men istället för att prioritera vår kärnverksamhet väljer 
kommunens politiker att årligen lägga mångmiljonbelopp på 
andra, mindre nödvändiga, projekt. 

Det här informationsbladet ges ut för att visa att det går att 
satsa på kärnverksamheten utan att höja skatten eller öka 
kommunskulden. 

Nedan följer några exempel på områden som Telgelistan vill 
spara in på, områden som de styrande partierna inte vill 
röra. Det här är områden som politikerna valt att lägga dina 
pengar på istället för att satsa på kärnverksamheten.

Södertälje kommun lider av en övervuxen byråkrati 
och en politikerkår som ser efter sitt eget. I Södertälje 
kommun tjänar kommunalråden 78 100 kronor i månaden 
och flertalet chefer har löner mellan 80–90 000 kronor i 
månaden, vissa tjänar upp till 150 000 kronor i månaden.

Det är i slutändan dessa högavlönade personer som 
beslutar om och implementerar besparingar på kärn- 
verksamheten och slösar bort dina skattepengar, 
samtidigt som de höjer sina löner år efter år.

Kärnverksamheten står inte och faller med att vi har 
högt avlönade politiker och chefer, utan det är lärare 
och sköterskor som bär upp verksamheten.

Telgelistans sparförslag:
• Sänkta politikerlöner:  
5,8 miljoner

• Halverat partistöd:  
5,6 miljoner

• Besparing kommunikatörer:  
7,6 miljoner

• Besparing strateger och specialister:  
6,4 miljoner

• Besparing konsultkostnader:  
10 miljoner

• Minskad löneökningstakt för chefer:  
6,2 miljoner

• Besparing chefer:  
16,4 miljoner

• Sänkta löner för de högst avlönade 
chefer och direktörerna:  
1,3 miljoner

• Total besparing:  
59,3 miljoner

 >Rejäl resursförstärkning till skolan!
 >Minskad invandring!
 >Fri tandvård för samtliga medborgare i 
länet!
 >Kommunal vaktstyrka som komplement till 
polisen!
 >Sänkta löner för politiker, toppchefer och 
direktörer inom offentlig sektor!
 >Striktare språkkrav inom äldreomsorgen!
 >Inför en social hemtjänst som komplement 
till den vårdande!

 >Fungerade vägar utan potthål!
 >Höjda löner för äldreomsorgsanställda!
 >Förbättrad sophantering!
 >Fler övervakningskameror!
 >Fler och bindande folkomröstningar!
 >Skärpta kvalitetskrav på såväl privata som 
kommunala skolor!
 >Stoppa utförsäljningar 
och privatiseringar av 
allmännyttan!

Löneutveckling kommunanställda vs heltidspolitiker
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Läs mer av vårt valprogram på:

TELGELISTAN.SE
@Telgelistan


