
1	  

	  

Verksamhetsberättelse 2015 
Föreningen  

 

Styrelsen 
 
Vid årsmötet 2015-03-16 utsågs följande styrelse 
 
Ordförande   Camilla Jägemalm  
Ledamot    Per Börjel 
Ledamot    Bertil Rolf   
Ledamot     Anders Thorén  
Ledamot, kassör  Louise Linder 
Ledamot, extern kommunikation             Elisabet Thorén  
Ledamot   Rita Ilomäki  
Ledamot   Carl Widercrantz      
Suppleant   Christian Dalberg   
Suppleant    Elizabeth Bushby 
 
Årsmötet valde Klas Bovin till revisor och Staffan Teste till revisorssuppleant.   
Till föreningens valberedning valdes Karin Nakamura Lindholm och Kjell Sjöberg.  
 
 
Styrelsearbetet  
 
Styrelsens arbete har bland annat handlat om att förbereda och lämna in ansökan om 
kommundelning till Kammarkollegiet.  
 
Styrelsen har förutom informella kontakter genomfört 9 protokollförda möten under året. 
Närvaron har varit god och diskussionerna animerade. Kallelse och dagordning har skickats ut 
med e-post en tid före varje styrelsemöte.  
 
Några av de fasta punkterna på dagordningen har varit följande:  

• Hemsidan  
• Kommunikation – Media  
• Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook  
• Information från POLSEK 
 

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.  
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Delningsansökan  
 
Den 18 juni, tog Tullingepartiet nästa steg mot Tullinge egen kommun genom att lämna in en 
delningsansökan till Kammarkollegiet.  
 
Delningsutredningen visade att det inte finns några bärande skäl mot en kommundelning. Av 
folkomröstningen 2014 framgick det att hela 67 % av de röstande Tullingeborna sa JA till 
egen kommun. Trots detta vill kommunledningen i Botkyrka inte låtsas om resultatet utan 
fortsätter istället att systematiskt marginalisera Tullingebornas uppfattning. Tullingepartiet 
lämnade därför in ansökan om kommundelning till Kammarkollegiet. Förutom huvudskälen 
ovan är några av ansökans argument följande: 
 

• Det finns tydlig fakta som visar att Tullinge som egen kommun uppfyller alla de 
kriterier som uppställs i indelningslagen. 

 
• Det vi ser i Tullinge är förmodligen en av Sveriges största bevisade opinioner för en 

kommundelning. 
 

• Tullinges fall kan jämföras med tidigare kommundelningar mot moderkommunens 
vilja som exempelvis Botkyrka (1983), Vara (1983) och Vaxholm (1983). I dessa tre 
fall ansåg regeringen vid en samlad bedömning av för- och nackdelar att fördelarna 
klart övervägde. Fördelarna, framförallt från kommunaldemokratisk synpunkt hade 
enligt regeringen sådan styrka att synnerliga skäl för delning förelåg. Regeringen 
ansåg sig också ha beaktat befolkningens inställning såsom den framkommit vid 
folkomröstningarna. 

  
Sammantaget hävdar vi i Tullingepartiet att en kvalificerad majoritet av folkviljan i Tullinge 
måste bli hörd och prövas på samma sätt som när Salem blev egen kommun. Två tredjedels 
majoritet var ett klart utslag för en delning av Botkyrka kommun när Salem kommun 
bildades. Vår uppfattning är att folkviljan ska vara avgörande även denna gång.  
 
 
Tullingepartiets folkvalda i kommunfullmäktige 2014-2018 
 
Sedan valet 2014 har Tullingepartiet fem mandat dvs. fem ordinarie platser i 
kommunfullmäktige och tre 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 
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Ersättare 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 sedan valet 2014 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.  
 
Tullingepartiets medlemmar har under 2015 haft följande kommunala förtroendeuppdrag:  
 
Nämnd/utskott/styrelse  Befattning Namn                   
Utbildningsnämnden  Ledamot Bertil Rolf     

Socialnämnden   Ledamot Anna Marmlind  
   Ersättare Michael Hansen  
 
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 (avgick under året)  
   Ledamot  Vakant  
   Ledamot  Vakant  
 
Kommunens revisorer  Ledamot Leif Thunholm   
 
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot Carl Widercrantz  
 
Teknisk nämnd  Ledamot Sture Nordberg    
 
Miljö- & hälsoskyddsnämnden Ledamot Dick Bergman   
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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 (ersattes av Josefin Norrgård). 
  
 
 
Övriga aktiviteter under verksamhetsåret 2015 
 
Hemsidan och sociala medier  
Tullingepartiet har varit aktiva på både Facebook och Twitter. På Facebook har 
Tullingepartiet en egen grupp. En hel del aktivitet sker även i gruppen ”Alla som älskar 
Tullinge”.  
 
Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt.  
 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen  
Tullingepartiet har varit representerat vid många sammanträden under året. Genom att lägga 
fram egna skrivelser har Tullingepartiet varit med och satt agendan. Förutom motioner har vi 
presenterat yrkanden, yttranden och enkla frågor. Många av skrivelserna kan läsas i sin helhet 
på www.tullingepartiet.se under fliken ”politik”.   
 
Tullingepartiet har även deltagit i kommunens ettårs- och flerårsplanedebatter. 
Förberedelserna till dessa budgetmöten har varit stora och sammantaget har debatterna varit 
innehållsrika. Tullingepartiets ledamöter har gjort starka insatser i fullmäktiges talarstol. 
 
Exempel på några av de frågor som Tullingepartiet har drivit i kommunfullmäktige är 
följande:  
 

• En ny pendeluppgång vid Tullinge station. De flesta partierna är överrens om att 
nuvarande pendeltågsstation i Tullinge inte är tillräcklig för den stora 
befolkningsökning som skett och planeras fortsätta.  
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• Bostäder vid Hamra grustag. Kommunledningen och Moderaterna verkar dock mer 
intresserade av att bygga ett skidstadion i grustaget. Frågan är om 
upplevelsesatsningar ska gå före nya bostäder? 

 
• Ett nytt äldreboende i Tullinge. Människor som vill bo kvar i Tullinge på ålderns höst 

skall ha den möjligheten.  
 
Nämnderna 
Tullingepartiet har bevakat Tullinges intressen på kommunens nämndmöten. Mycket har 
handlat om att slå vakt om att Tullinges föreningar, organisationer och verksamheter inte 
missgynnas.  
 
Vi röstade exempelvis nej till att särbehandla Tumba tennis. Då andra föreningar inte lovas 
samma hjälp med skuldsanering och borgensåtaganden, finns det följaktligen inga speciella 
skäl att ge extra stöd till just Tumba tennisklubb. Extra ekonomisk hjälp och 
skuldavskrivning, trots att betalningsförmåga kan finnas på längre sikt, sänder konstiga 
signaler till andra föreningar som kan få uppfattningen att kommunen går in och räddar alla 
klubbar som behöver hjälp med ekonomin. 
 
Vidare har vi drivit frågor om att anlägga fler isbanor runtom i Tullinge, exempelvis i 
anslutning till Parkhemsskolan.  
 
Namninsamling mot idéhuset 
Många Tullingebor är kritiska till planerna på ett idéhus i Tullinge centrum. Kritiken handlar 
om allt från de styrandes ovilja att lyssna på Tullingeborna till den parkeringsproblematik 
som ett idéhus skulle medföra. Vi i Tullingepartiet har därför startat en digital namninsamling 
som protest mot idéhuset. Vi har även skickat ut en fyrsidig folder till alla Tullinges hushåll 
med rubriken: ”Stoppa byggandet av Idéhuset i Tullinge NU!” I foldern hänvisas också till 
vår digitala namninsamling. 
 
Motståndet mot ett idéhus i Tullinge centrum spänner över alla politiska färger. Det är många 
som tycker att kommunen måste ta ett samlat grepp om hela Tullinge centrums utveckling 
istället för att satsa stora pengar på spektakulärt landmärke. Tullingepartiet är negativa till ett 
idéhus av flera skäl, bland annat följande: 
 

• Det finns behov av annat som bör prioriteras innan man avsätter 100-150 miljoner 
kronor till ett idéhus i Tullinge centrum. 

• Viktigare prioriteringar är ett nytt och bättre centrum, bättre skolor, äldreboenden och 
en ny pendeltågsstation. 

• Med tanke på Botkyrkas ansträngda ekonomi är det oansvarigt att låna stora penar till 
ett oprioriterat och ofinansierat projekt. 

• Byggandet av idéhuset försvårar den redan kritiska parkeringssituationen i Tullinge 
centrum. 

 
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. 
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Utåtriktade aktiviteter  
Tullinges Skansentåg 
Botkyrka kommun anordnade en folkfest i Tullinge lördagen den 22 augusti. Evenemanget 
lockade hundratals människor till Tullinge torg. Tullingepartiet drog fördel av 
sammankomsten och arrangerade sin egen folkfest genom att locka nyinflyttade och unga 
familjer med budskapet ”Kom och åk med Tullinges Skansentåg!” Tullingepartiet hade hyrt 
Skansentåget för en dag och vi hade tagit fram banderoller som prydde tågets långsidor med 
texten: ” Tullingepartiet tuffar på....mot egen kommun”. 
 
Tåget gick i skytteltrafik för att skjutsa ner besökare till Maden vid Tullinge strand. Där 
serverades korv med bröd och dricka till alla törstande. Vid Maden anordnades även 
tipspromenad med priser för alla barnen. När barnen åt glass och lyssnade på livemusik var 
det flera vuxna som passade på att diskutera den fortsatta vägen mot Tullinge egen kommun. 
 
Syftet med aktiviteten var att föra fram att Tullingepartiet fortsätter jobba på mot egen 
kommun och att vi lämnat in vår delningsansökan till Kammarkollegiet.  
 
Affischering  
Tullingepartiet tryckte upp affischer för medlemmarna. Syftet med affischerna var att göra 
tydligt att Tullingepartiet fortsätter sitt arbete för egen kommun. Budskapen var följande: 
”Inga gropar i vägen! - i Tullinge kommun. Kampen går vidare”.  ”Vi skulle haft 2 
pendeltågsuppgångar! I Tullinge kommun. Kampen går vidare.” ”Vi skulle få bättre och 
trivsammare centrum! I Tullinge kommun. Kampen går vidare.” ”Kiosken hade varit kvar 
här! I Tullinge kommun. Kampen går vidare”. En del av dessa affischer har sedan satts upp på 
otillbörliga platser.  
 
Brev till alla nyinflyttade 
I december skickades ett brev till alla nyinflyttade i Tullinge – ett personligt brev med Anders 
Thorén som avsändare med kort information om vad Tullingepartiet står för, hur man blir 
medlem och att Tullingepartiet arbetar vidare för egen kommun. 
 
Julaktivitet vid Tullinge station 
Onsdagen den 16 december passade Tullingepartiet på att önska Tullingeborna en god jul och 
samtidigt påminna om att kampen för Tullinge egen kommun går vidare. 
Klockan 06.00 på onsdagsmorgonen samlades ett gäng glada Tullingepartister vid Tullinge 
pendeltågsstation för att dela ut ca 3000 julhälsningar i form av flygblad. Dessa delades ut 
tillsammans med reflexbrickor med en ”smiley” på ena sidan och texten ”Tullinge egen 
kommun” på den andra. 
 
Kampanj mot Idéhuset - affischering vid pendeltågsperrongen 
I slutet av 2015 föddes idén om att affischera mot idéhuset vid pendeltågsstationen. Idén 
förverkligades sedan i februari 2016 då vi hyrde mediautrymme av Clear Channel – den första 
affischplatsen som man ser då man kommer ut på perrongen. Huvudbudskapet var: ”Hellre 
större pendeltågsstation än ett idéhus!  
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Marknadsdagar vid Tullinge Torg  
Tullingepartiet har under 2015 varit representerat på samtliga marknadsdagar vid Tullinge 
Torg. Den 4 december var Tullingepartiet som enda parti närvarande på julmarknaden. 
 
Många Tullingebor har besökt oss på marknaden och vi har haft möjlighet att dela ut både 
flygblad och annat material. Marknadsdagarna har även varit bra tillfällen att samlat in 
namnunderskrifter mot idéhuset.  
 
Tullingepartiet vill tacka alla som bidragit till att det under hela året varit trevliga 
marknadsdagar med många bra samtal. 
 
Externa kontakter 
Under året har vi i Tullingepartiet gjort ett antal besök hos olika kommunala verksamheter. 
Bland annat har vi besökt Kärsdala äldreboende. Studiebesöken har sammantaget varit oerhört 
lärorika.	   	  
	  
Kyrkofullmäktige  
Tullingepartiet har haft en god närvaro i kyrkans olika råd, styrelser och utskott.  
 
	  

Media  
 
Vi har under 2015 varit aktiva med insändare och pressmeddelanden.  
 
Ett antal intervjuer, reportage och nyheter om Tullingepartiet har publicerats via Södra Sidan 
och Mitt i Botkyrka-Salem m.m. Inlämnandet av delningsansökan uppmärksammades i både 
DN och SVT. 
 
Vidare har vi replikerat på olika artiklar, t ex till Stockholms finansborgarråd, Karin 
Wanngård (S), när hon skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet (1 februari) med rubriken 
”Sverige har alltför många kommuner”. 
 
Vi har även deltagit i intervjuer som gjorts av högskolestudenter.  
 
 
Planer för verksamheten 2016 
 

•  Bevaka handläggningen av delningsansökan.  
 

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

 
•  Fortsätta ha god närvaro i kyrkostyrelsen och kyrkofullmäktige.   

 
•  Öka närvaron på sociala medier som Facebook och Twitter. 

 
•  Kommunicera Tullingepartiets aktivitet via hemsidan www.tullingepartiet.se 
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•  Fortsätta att driva frågor som är relevanta och viktiga för Tullingeborna.  

 
•  Genomföra kampanjer i Tullinge Centrum. 

 
•  Affischera i centrala Tullinge samt på Tullinge station.  

 
•  Göra utskick till samtliga hushåll i Tullinge för att hålla frågan om egen kommun 

levande hos våra väljare samt visa på hur vi driver frågan vidare. 
 

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

 
•  Delta på marknadsdagar och andra evenemang.  

 
•  Genomföra verksamhetsbesök.  

 
•  Genomföra möten med alla förtroendevalda i Tullingepartiet. 

 
•  Genomföra möten med andra lokala partier.  

 
Medlemmar 
 
Tullingepartiet har 250 betalande 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 2015.  
 
 
Ekonomi 
 
Vid årsskiftet fanns 234 433 kronor kvar i Tullingepartiets kassa.  
 
Vi har arbetat mycket kostnadseffektivt genom att skapa kampanjmaterial internt och använt 
kontakter för att få bra ekonomi gällande produktionen av allt material inklusive tryck.  
 
Den ekonomiska situation framöver ser god ut då vi får ett fortsatt bidrag från kommunen. 
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 
2015 har varit 100 kronor. Styrelsen föreslår en oförändrad avgift för år 2016. 
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Slutord 
 
Tullingepartiet kan se tillbaka på ett lyckosamt år, där den största händelsen var inlämnandet 
av delningsansökan.  
 
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. 
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 2015 och hoppas på en fortsatt god utveckling  
 
Styrelsen ser fram mot ett spännande 2016 då Kammarkollegiet ska behandla 
delningsansökan.   
 
 
 
Tullinge 2016-03-21 
 
__________________________  _________________________ 

Camilla Jägemalm   Per Börjel 

__________________________  __________________________ 

Bertil Rolf    Anders Thorén  

__________________________  __________________________ 

Louise Linder    Elisabet Thorén 

__________________________  __________________________   

Carl Widercrantz   Rita Ilomäki  

__________________________   ______________________ 

Christian Dalberg   Elizabeth Bushby 

   

   


