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Verksamhetsberättelse 2014 

Föreningen 	  

 

Styrelsen 
 
Vid årsmötet 2014-03-20 utsågs följande styrelse 
 
Ordförande   Camilla Jägemalm  
Ledamot    Per Börjel 
Ledamot    Bertil Rolf   
Ledamot     Anders Thorén  
Ledamot, kassör  Klas Bovin 
Ledamot   Elisabet Thorén  
Ledamot   Sandy Lind   
Ledamot   Carl Widercrantz      
Suppleant   Christian Dalberg  	  
Suppleant    Rita Ilomäki 
 
Sandy Lind har under året flyttat från kommunen och därmed lämnat sin plats i styrelsen. 
 
Årsmötet valde Fredrik Otternäs till revisor och Staffan Teste till revisorssuppleant.   
Till föreningens valberedning valdes Nils-Bertil Carlson Estrada och Karin Nakamura 
Lindholm.  
 
 
Styrelsearbetet  
 
Styrelsens arbete har under en stor del av året koncentrerats till folkomröstningen om Tullinge 
egen kommun.   
 
Styrelsen har förutom informella kontakter genomfört 11 protokollförda möten under året. 
Närvaron har varit god och diskussionerna livliga. Kallelse och dagordning har skickats ut 
med e-post en tid före varje styrelsemöte.  
 
Några av de fasta punkterna på dagordningen har varit följande:  

• Avstämning av strategi/aktivitetsplan 
• Hemsidan  
• Kommunikation – Media  
• Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook ug,  
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• Information från POLSEK 
• Rapport från möten/besök/event 

 
Representanter från styrelsen har under året träffat företrädare för andra lokala partier. Syftet 
med träffarna är att inspirera varandra samt bli en ännu starkare röst i samhället. Nätverkets 
årliga konferens ägde rum i Åkersberga 15-16 mars. Syftet med konferensen var att formellt 
bilda Lokala partiers nätverk.  
 
 
Supervalåret 2014  
 
Ett bra resultat i framförallt folkomröstningen har varit Tullingepartiets huvudfokus under 
2014. I folkomröstningen röstade 67 % av Tullingeborna JA vilket är en 2/3 majoritet. Detta 
tar vi som ett bevis på att det i Tullinge finns en stark folkvilja och många engagerade 
människor som, över alla parti- och blockgränser, vill samma sak – att Tullinge ska bli en 
egen kommun. Tullinge egen kommun är en fråga som engagerar Tullingeborna eftersom det 
främst är Tullinge som berörs. Det ser vi också på valdeltagande som var mycket högt i 
Tullinge – 85 % röstade i folkomröstningen.  
 
Att övriga Botkyrka röstade Nej var väntat, så har det även sett ut i andra folkomröstningar 
där hela moderkommunen varit med och röstat (t ex Salem). Men valdeltagande var lågt i 
övriga Botkyrka (59 %) och avsevärt lägre än i Tullinge. Det var även väntat att Botkyrka 
kommunfullmäktige skulle ställa sig negativa till en kommundelning. I nästa steg kommer 
Kammarkollegiet och Regeringen att behandla frågan.  
 
Den stora skillnaden i valet 2014 jämfört med valet 2010 var att man nu kunde rösta för 
Tullinge egen kommun i folkomröstningen och på “sitt vanliga parti” i kommunalvalet, vilket 
påverkade resultatet. För att få stöd i kommunalvalet framfördes argumentet att med ett starkt 
Tullingeparti i kommunfullmäktige slarvas inte folkomröstningsresultatet bort. Tullingepartiet 
blev det i särklass största partiet i Tullinge med 33 % av rösterna och fick därmed 5 mandat 
men tappade alltså 1 mandat. Tullingeparitet blev ändå nästan lika stort som S och M 
tillsammans i Tullinge. Och lika stort som den styrande majoriteten S, V och MP i Tullinge. I 
hela Botkyrka blev Tullingepartiet 4:e största parti med 9 % av rösterna. 
 
En rad aktiviteter bidrog till det goda resultatet i folkomröstningen. Nedan följer exempel på 
några av aktiviteterna:  
 

• Bemanning av Tullingepartiets valstuga. Den 15 m2 stora valstugan, som byggts av 
elever på Skyttbrinks hantverksgymnasium, var i Tullingepartiets färger och hade en 
central placering i Tullinge Centrum. Valstugan bemannades flitigt ända fram till 
valdagen.  

  
• Dörrknackning. Alla undersökningar visar att det effektivaste sättet att vinna väljare är 

det personliga samtalet. Därför startade dörrknackningsaktiviteterna redan innan 
sommarsemestern. De som varit med tidigare fick i uppdrag att stötta och instruera 
nya dörrknackare.  
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• Kampanjer riktade mot tågresenärer. Tullingepartiet delade bl.a. ut 2 500 stycken 

cerat under vårvintern tillsammans med en fickformatfolder till pendeltågsresenärerna. 
Texten på ceratet och foldern var: ”Snart på allas läppar - Tullinge egen kommun”. I 
valrörelsen delades totalt 6 000 vattenflaskor ut vid flera tillfällen tillsammans med 
olika fickformatfoldrar; vid Tullinge station samt på andra platser i Botkyrka. 

 
• Kampanjer riktade mot bilburna. En morgon ställde Tullingepartiet fram gatupratare 

utanför korsningar/utfarter med texten ”veva ned rutan och få en present från TUP”. 
Presenten bestod av ett paket med en rengöringsduk i microfiber för bilrutan med 
texten ”För bättre framåtsikt – säg JA till Tullinge kommun!” 

 
• Affischering. Tullingepartiet valde strategiska platser för valaffischeringen. 

Huvudbudskapet var: ”Nu gäller det vår framtid – säg JA till Tullinge kommun”. 
 

• Annonsering i lokaltidningarna. En helsidesannons ”Alla vinner på en delning” 
infördes ett flertal gånger på mycket bra plats i både Mitt i och i Södra Sidan. Vi hade 
även frekvent annonsering i båda tidningarna av ett flertal kvartssidor med varierande 
budskap om fördelarna med en egen kommun.  

 
• Utskick av foldrar till samtliga hushåll i Tullinge.	  Ett flertal foldrar skickades ut under 

året vid olika tillfällen till Tullinges ca 7 500 hushåll. Vi startade vår kampanj redan 
under våren med foldern ”Tullinge står starkt på egna ben” med ett sammandrag av 
argumenten för Tullinge kommun och en påminnelse om folkomröstningen. Den 
följdes före sommaren av foldern ”Tullinge egen kommun – det bästa för Tullinge och 
för Botkyrka”. Inför valrörelsen distribuerades foldern ”Vill du att Tullinge ska bli 
egen kommun?” med vårt valmanifest och en presentation av nya hemsidan 
www.tullingekommun.se. Under själva valrörelsen distribuerades den 16-sidiga 
tidningen/foldern ”Säg JA till Tullinge kommun” med lyckade exempel på 
kommundelningar från andra kommuner som frigjort sig, en presentation av våra 
kandidater för Kommunfullmäktige samt många frågor/svar om kommundelningen. 	  

	  
• Brev till alla Tullinges hushåll. I valveckan skickade vi ut ett brev med valsedlar till 

alla Tullinges hushåll. På kuvertet stod det: ”Viktig information till dig som bor i 
Tullinge” och brevet hade rubriken ”Nu gäller det vår framtid i Tullinge”. Vi skickade 
även ut ett personligt adresserat brev till alla förstagångsväljare med valsedlar: ”Till 
dig som får rösta för första gången”. 

 
• Tackannons efter valet. Direkt efter valet lät vi införa en helsidesannons i Mitt i med 

rubriken: ”TACK alla ni Tullingebor som sa JA till egen kommun”. 
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Tullingepartiets folkvalda i kommunfullmäktige 2014-2018 
 
Det var en omfattande process att ta fram valsedeln till kommunfullmäktige. I första steget 
skickades enkäter ut till alla som blivit nominerade till valsedeln. Kandidaterna fick svara på 
frågor för att medlemmarna skulle lära känna kandidaterna bättre.  
 
Alla kandidaters svar sammanställdes och skickades ut till medlemmarna som fick möjlighet 
att rösta på kandidaterna. Resultatet var rådgivande och hjälpte valberedningen i arbetet med 
att föreslå i vilken ordning kandidaterna skulle stå på valsedeln.  
 
Sedan valet 2014 har Tullingepartiet fem mandat dvs. fem ordinarie platser i 
kommunfullmäktige och två platser för ersättare.  
 
Tullingepartiet representeras av följande personer i kommunfullmäktige:  
 
Ledamot och gruppledare Anders Thorén  
Ledamot Therese Lind 
Ledamot Carl Widercrantz   
Ledamot Pierre Blankenburg 
Ledamot Elizabeth Bushby 
Ledamot Nils-Bertil Carlson Estrada 
 
Ersättare Camilla Jägemalm  
Ersättare Per Börjel  
 
Kommunstyrelsen	  
Ledamot Anders Thorén  
 
 
Av Tullingepartiet utsedda personer för förtroendeposter i 
Botkyrka kommun 2014-2018 
 
Tullingepartiet har likt föregående mandatperiod ingått en valteknisk samverkan med 
Alliansen. Syftet med samverkan är att få fler platser i kommunens nämnder, beredningar och 
bolag. En valteknisk samverkan är inget samarbete. Tullingepartiet är fortfarande 
blockpolitiskt oberoende.  
 
Alla nya förtroendeuppdrag utannonserades. När styrelsen fattade beslut om att tillsätta de 
olika uppdragen var några av utgångspunkterna följande: 	  

• Den ledamot som har gjort ett bra jobb och vill vara kvar ska ha den 
möjligheten. 

• Aktivitet och engagemang i valrörelsen är meriterande.  
• Relevant erfarenhet och sakkunskap är viktigt.  

 
Tullingepartiets medlemmar har sedan valet 2014 haft följande kommunala 
förtroendeuppdrag:  
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Nämnd/utskott/styrelse  Befattning Namn                   
Utbildningsnämnden  Ledamot Bertil Rolf     

Socialnämnden   Ledamot Anna Marmlind   
   Ersättare Jenny Spik  
 
Arbetsmarknads & vuxenutbildning Ledamot Karin Nakamura Lindholm 
   Ersättare Staffan Teste 
 
Botkyrkabyggen  Suppleant Mikael Widercrantz 
  
Samhällsbyggnadsnämnden  Ledamot Per Börjel   
   Ersättare  Christian Dalberg   
 
Demokratiberedningen  Ledamot Anders Thorén    
 
Dialogforum   Ledamot Anders Thorén  
   Ledamot  Kjell Sjöberg   
   Ledamot  Lasse Almgren 
   Ledamot  Vakant  
   Ledamot  Vakant  
 
Kommunens revisorer  Ledamot Leif Thunholm   
 
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot Carl Widercrantz  
 
Teknisk nämnd  Ledamot Sture Nordberg    
 
Miljö- & hälsoskyddsnämnden Ledamot Dick Bergman   
 
Vård- & omsorgsnämnden  Ledamot Kerstin Edman  
   Ersättare Fredrik Ahlinder   
 
Kommunala pensionärsrådet Ledamot Thomas Karlsson  
 
Folkhälsokommittén   Ledamot  Michael Hansen  
 
Kultur & fritidsnämnden  Ledamot Kjell Sjöberg 
   Ersättare Therese Lind  
 
Valnämnden    Ersättare Josefin Norrgård    
 
Upplev Botkyrka AB   Ledamot  Carl Widercrantz  
   
Nämndemän i Tingsrätten  Johan Kylander    
   Ann Margret Karlström  
   Kenneth Gustafsson   
   Dennis Jarl   
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Övriga aktiviteter under verksamhetsåret 2014 
  
 
Ny hemsida	  
Innan valet lanserades en fiktiv Tullinge kommun (med hjälp av en ny hemsida). Hemsidan 
(www.tullingekommun.se) blev en visualisering av en kommande Tullinge kommun med 
syftet att konkretisera och tydliggöra hur den nya kommunen kan komma att se ut och 
organiseras. 
	    
Hemsidan och sociala medier 	  
Tullingepartiet har varit aktiva på både Facebook och Twitter. Hemsidan har uppdaterats 
kontinuerligt.  
	  
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 	  
Tullingepartiet har varit representerat vid samtliga sammanträden under året. Genom att lägga 
fram egna skrivelser har Tullingepartiet varit med och satt agendan. Många av skrivelserna 
kan läsas i sin helhet på www.tullingepartiet.se under fliken ”politik”.   
 
Tullingepartiet har även deltagit i kommunens budgetdebatter. Förberedelserna till dessa 
möten har varit stora och sammantaget har debatterna varit innehållsrika. Tullingepartiets 
ledamöter har gjort starka insatser i fullmäktiges talarstol.  
 
Övriga aktiviteter i kommunen 	  
I kommunen sker utöver kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämndsammanträden 
även andra politiska arrangemang. Ambitionen är att närvara på så många aktiviteter som 
möjligt. 
 
Några av de platser som Tullingepartiet har debatterat på är: Sveriges Radio, Tullinge 
bibliotek, Tumbascenen, S:t Botvids gymnasium, Dialogforum, SPF/PRO och 
Sverigefinskaskolan. 
 
Marknadsdagar vid Tullinge Torg 	  
Tullingepartiet har under 2014 varit representerat på samtliga marknadsdagar vid Tullinge 
Torg. Många Tullingebor har besökt oss och vi har haft möjlighet att dela ut både flygblad 
och annat material.  
 
Sammankomster för medlemmar och förtroendevalda 	  
Ett antal aktiviteter har genomförts för att engagera folk- och förtroendevalda. En 
introduktionsutbildning anordnades för alla Tullingepartiets folk- och förtroendevalda.  
 
Externa kontakter	  
Under året har Tullingepartiet gjort ett antal verksamhetsbesök hos exempelvis föreningar och 
andra kommuner. Bland annat genomfördes ett intressant studiebesök på 
arbetsmarknadsenheten i Salem den 7 maj. Studiebesöken har sammantaget varit oerhört 
lärorika.  
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Under ett lunchmöte på Hamra Conference center utsågs Botkyrkas mest företagarvänliga 
politiker av Företagarna Botkyrka-Salem. Tullingepartiets Pierre Blankenburg vann priset 
som Botkyrkas mest företagarvänliga politiker i opposition. 
 
Kyrkofullmäktige 	  
Tullingepartiet har förvaltat förtroendet i kyrkovalet genom en hög närvaro i kyrkans olika 
råd, styrelser och utskott.  
 
 
	  

Media  
 
Vi har under året varit aktiva med insändare och pressmeddelanden kring vår huvudfråga 
inför folkomröstningen och fått ett bra gensvar på dessa aktiviteter. Sammantaget har vi under 
valåret fått mycket stor uppmärksamhet i media. Några ledamöter i styrelsen har genomfört 
mediaträning som förberedelse inför det mediala intresset.   
 
Ett antal intervjuer, radiodebatter, reportage och nyheter om Tullingepartiet har publicerats 
via SVT, SR, DN, SVD, Metro, Södra Sidan, Mitt i Botkyrka, Stockholms fria tidning, ETC, 
och Pejl på Botkyrka osv. 
 
Tullingepartiet har även deltagit i en mängd intervjuer som gjorts av såväl högskolestudenter 
som gymnasieelever.  
 
 
Planer för verksamheten 2015 

 
• Ta nästa steg mot egen kommun genom att formulera en ansökan om kommundelning, 

förbereda debattartiklar samt kontakta rikspolitiker och jurister.   

• Fördjupa arbetet i Botkyrka kommuns nämnder, beredningar och kommunala bolag 
samt göra Tullingebornas röst hörd i hela kommunen med hjälp av våra 
förtroendevalda. 

• Fortsätta att driva frågor som är relevanta och viktiga för Tullingeborna. Ett exempel 
på en sådan fråga är att försöka stoppa planerna ett idéhus enligt den föreslagna 
placeringen.  

• Genomföra kampanjer i Tullinge Centrum. 

• Göra olika utskick till samtliga hushåll i Tullinge för att hålla frågan om egen 
kommun levande hos våra väljare och visa på hur vi driver frågan vidare. 

• Fortsätta vara aktiva i lokaltidningarna med insändare och uppslag/idéer till 
redaktionella artiklar samt debattartiklar. 

• Delta på marknadsdagar och andra evenemang.  

• Genomföra verksamhetsbesök.  
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• Genomföra möten med alla förtroendevalda i Tullingepartiet. 

• Genomföra möten med andra lokala partier. Lokala partier vann starkt stöd på flera 
håll i landet och nätverket växer.  

 

Medlemmar 
 
Per den sista december 2014 hade Tullingepartiet 478 medlemmar.  
 
De flesta medlemmar finns registrerade på hemsidan. På så sätt kan alla medlemmar bli 
kontinuerligt informerade om nyheter och uppdateringar. Funktionen som gör att nya inlägg 
automatiskt generar ett mejl med en länk till hemsidan har använts kontinuerligt under 2014.   
 
 
Ekonomi 
 
I stort sett hela Tullingepartiets kassa användes som planerat under valrörelsen. Vid årsskiftet 
fanns 14 061 kronor kvar.  
 
Vi har arbetat mycket kostnadseffektivt genom att kreera annonser och allt annat 
kampanjmaterial internt och använt personliga kontakter för att få bra ekonomi vad gäller 
själva produktionen av allt material inklusive tryck. Vi har också genom diverse förhandlingar 
med de lokala tidningarna gjort fördelaktiga mediainköp och fått mycket annonsutrymme för 
våra pengar. Vi har även förhandlat oss till bra rabatter med distributionsföretaget som 
förmedlat alla våra utskick. 
 
Den ekonomiska situation framöver ser god ut då vi får ett fortsatt bidrag från kommunen. 
Utöver detta har antalet föreningsmedlemmar ökat. Inga arvoden till styrelsen har betalats ut 
under året, arbetet är fortfarande ideellt. 
 
 
Medlemsavgift	  
 
Föreningens medlemsavgift är baserad på en avgift per hushåll. D.v.s. alla intresserade 
personer registrerade på samma adress vilka är över 18 år har rätt att bli medlemmar i 
föreningen och endast en avgift betalas. Samtliga personer måste dock anmälas! Avgiften för 
2014 har varit 60 kronor.  
 
Styrelsen föreslår en höjning av avgiften till totalt 100 kr för år 2015. 
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Slutord 
 
Tullingepartiet kan se tillbaka på ett lyckosamt men omfattande supervalår.  
 
Förutom styrelsen, folkvalda och förtroendevalda är en annan av föreningens grundpelare alla 
de medlemmar som hjälper till vid olika evenemang samt har värdefulla synpunkter och idéer. 
Utan engagerade medlemmar hade framgången i folkomröstningen varit svår att uppnå. Det är 
därför av stor vikt att partiet kan rekrytera, behålla och engagera medlemmar som vill vara 
med och ta nästa steg mot Tullinge egen kommun. 
 
Avslutningsvis riktar styrelsen ett varmt tack till alla berörda för insatser under det gångna 
verksamhetsåret 2014 och hoppas på en fortsatt god utveckling  
 
Styrelsen ser fram mot ett aktivt och spännande 2015 där vi tar nästa steg mot Tullinge egen 
kommun. 
 
Tullinge 2015-03-16 
 
__________________________  _________________________ 

Camilla Jägemalm   Per Börjel 

__________________________  __________________________ 

Bertil Rolf    Anders Thorén  

__________________________  __________________________ 

Klas Bovin    Elisabet Thorén 

__________________________  __________________________   

Carl Widercrantz   Rita Ilomäki  

__________________________    

Christian Dalberg    

   

 

 
 
  


