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Nya Nynäshamns stad

En utredning blir en 
grundlig genomlysning
av hela vår kommun.

Du är med och avgör
om en utredning ska ske.

Fyll i och skicka in Dina
uppgifter på sista sidan!

Namninsamling
för att utreda två
nya kommuner!
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Vi   tror   att   två   nya   kommuner   blir   bättre   än   en   gammal 
kommun.   Det   먄nns   먄era   nya   och   mindre   kommuner 
med   nöjdare   invånare   och   bättre   kommunal   service.   Vi 
vill   utreda   möjligheterna   att   bilda   två   nya   kommuner! 
Fördelningen   av   resurser   fungerar   dåligt   och   viljan   att 
utveckla   hela   vår   kommun   saknas.   Ett   exempel   är 
skolorna.    Det   är   stora   skillnader   mellan   skolorna   i   vår 
kommun   och   de   nya   och   mindre   kommunerna   har 
mycket   bättre   resultat.   Nedan   jämförs   andelen   elever   i 
årskurs   9   som   får   godkända   betyg   i   alla   ämnen. 
 

Stora   skillnader   på   skolorna   i   vår   kommun 
 

I   vår   kommun   var   skillnaden   31   procentenheter   mellan 
bästa   och   sämsta   skola   2015. 
 

 
 

Bättre   skola   i   mindre   och   nya   kommuner! 
 

Salem,   Trosa   och   Nykvarn   nybildades   från   våra   grann- 
kommuner   Botkyrka,   Nyköping   och   Södertälje.   Av- 
ståndet   till   Stockholm   är   ungefär   som   för   vår   kommun, 
de   har   mellan   10   000   och   16   000   invånare   och   ungefär 
samma   skatt.   Skolorna   är   dock   bättre.   Skillnaden 
mellan   de   fyra   kommunerna   var   19   procentenheter. 
 

 

En   utredning   visar   om   vi   kan   få   det   bättre! 
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  Ungefär   lika   många   invånare!   
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Namninsamling 

 

Du   är   med   och   avgör   om   en   utredning   av   nya 
kommuner   ska   göras!   Vi   tror   att   det   kan   ta   mycket 
lång   tid   för   våra   förtroendevalda   att   besluta   om   en 
utredning.   Därför   samlar   vi   in   namn   för   att   skynda   på! 
Om   Du   är   för   en   utredning   ber   vi   Dig   fylla   i   uppgifterna 
nedan,   klippa   av   sidan,   vika   och   tejpa   ihop   samt 
posta.   Du   kan   också   lägga   sidan   i   ett   kuvert   och 
använda   samma   adress   men   skriv   “frisvar”.   Om   Du   är 
nöjd   med   hur   vår   kommun   fungerar,   tackar   vi   Dig   för 
att   Du   tagit   Dig   tid   att   läsa   så   här   långt! 
 

OBS:   Viktigt   att   alla   uppgifter   är   tydligt   och   korrekt 
ifyllda   för   att   Din   namnteckning   ska   vara   giltig. 
Uppgifterna   hanteras   med   sekretess.   Fler   talonger 
௦�nns   att   beställa   på   www.sorundanet.se 

 

JA,   jag   vill   att   en   utredning   om   att   bilda   nya   kommuner 
görs   snarast   och   om   så   ej   sker   att   invånarna   i 
Nynäshamns   kommun   ska   få   folkomrösta   om 
genomförandet   av   en   sådan   utredning   med   dessa   två 
alternativ: 
                                                   •   JA   till   att   utreda   nya   kommuner 
                                                   •   NEJ   till   att   utreda   nya   kommuner 
 

<-   -   -      Vik   ihop   här   för   att   skydda   Dina   uppgifter!   -   -   -> 
 

Namnteckning 

Namn   (texta) 

Personnr   10   siۤror                                              _   _   _   _   _   _   -   _   _   _   _ 

Gatuadress 

Postnr.   &   ort 

Datum 

E-post   (frivilligt) 
 

Namnteckning 

Namn   (texta) 

Personnr   10   siۤror                                              _   _   _   _   _   _   -   _   _   _   _ 

Gatuadress 

Postnr.   &   ort 

Datum 

E-post   (frivilligt) 
 

Skicka       _   _       st   ytterligare   talonger   till   oss! 
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