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Verksamhetsberättelse 2016 
Föreningen  

	    

Styrelsen 
 
Vid årsmötet 2016-03-21 utsågs följande styrelse 
 
Ordförande   Camilla Jägemalm  
Ledamot    Per Börjel   
Ledamot     Anders Thorén  
Ledamot, kassör  Louise Linder 
Ledamot, extern kommunikation             Elisabet Thorén  
Ledamot   Rita Ilomäki  
Ledamot   Carl Widercrantz   
Ledamot   Christian Dalberg   
Suppleant    Elizabeth Bushby 
Suppleant   Fredrik Ahlinder  
 
Årsmötet valde Klas Bovin till revisor och Staffan Teste till revisorssuppleant.   
Till föreningens valberedning valdes Karin Nakamura Lindholm och Kjell Sjöberg.  
 
 
Styrelsearbetet  
 
Styrelsen har förutom informella kontakter genomfört 9 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:  

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

Representanter från styrelsen har under året träffat företrädare för andra lokala partier.  
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Delningsfrågan  
 
Redan 2015 lämnade Tullingepartiet in en delningsansökan till Kammarkollegiet. Under 2016 
har delningsfrågan utretts av Kammarkollegiet. Ingen av de tillfrågade remissinstanserna 
(Botkyrka kommun, länsstyrelsen och landstinget) har haft något väsentligt att invända mot 
de skäl till kommundelning som framlagts i delningsansökan. 
 
Trots detta meddelade Kammarkollegiet avslag på Tullingepartiets ansökan i sitt beslut per 
den 1 november. Tullingepartiet menade att beslutet inte var i enlighet med tanken bakom 
indelningslagen och lämnade därför in en överklagan till regeringen. 
 
I överklagan konstaterade Tullingepartiet att flera av argumenten i delningsansökan inte har 
bemötts. Kammarkollegiets huvudsakliga anledning till avslaget är Botkyrka kommuns 
negativa inställning till delning.  
 
Att ge Botkyrka kommun vetorätt går stick i stäv med lagstiftarens intentioner. Tullingepartiet 
menar att folkviljan ska vara avgörande – precis som när Salem blev egen kommun. 
Valdeltagandet var mycket högre i Tullinge (84,6 procent), än i Botkyrka exklusive Tullinge 
(59,0 procent). Detta visar att Tullinge som egen kommun är en fråga som främst engagerar 
Tullingeborna vilket är viktigt att väga in vid tolkningen av resultatet. Det var inte 
lagstiftarens mening att en styrande majoritet ska kunna köra över folkviljan i en kommundel 
som vill ha självbestämmande.   

Kampen går därför vidare och Tullingepartiet utgår från att regeringen kommer att hantera 
frågan professionellt och ta hänsyn till att 2/3 av Tullinges väljare vill ha en egen kommun. 
 

 
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 Elizabeth Bushby 
Ledamot Nils-Bertil Carlson Estrada 
 
Ersättare Camilla Jägemalm  
Ersättare Per Börjel  
Ersättare Karin Nakamura Lindholm  
 
Kommunstyrelsen 
Ledamot Anders Thorén  
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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 dock inget samarbete. Tullingepartiet är fortfarande blockpolitiskt 
oberoende.  
 
Tullingepartiets medlemmar har följande kommunala förtroendeuppdrag:  
 
Nämnd/utskott/styrelse  Befattning Namn                   
Utbildningsnämnden  Ledamot Bertil Rolf     

Socialnämnden   Ledamot Michael Hansen  
   Ersättare Carl Widercrantz   
 
Arbetsmarknads & vuxenutbildning Ledamot Karin Nakamura Lindholm 
   Ersättare Leif Thunholm  
 
Botkyrkabyggen  Suppleant Sture Nordberg  
  
Samhällsbyggnadsnämnden  Ledamot Per Börjel   
   Ersättare  Christian Dalberg   
 
Demokratiberedningen  Ledamot Anders Thorén    
 
Dialogforum   Ledamot Anders Thorén  
   Ledamot  Kjell Sjöberg    
 
Kommunens revisorer  Ledamot Staffan Teste    
 
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    
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Upplev Botkyrka AB   Ledamot  Carl Widercrantz  
   
Nämndemän i Tingsrätten  Dag Asplund   
   Kenneth Gustafsson   
   Josefin Norrgård  
   Vakant  
 
Övriga aktiviteter under verksamhetsåret 2016 
 
Hemsidan och sociala medier  
Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt under 2016. Tullingepartiet har även tagit fram en 80-
sidig folder som skickats ut till alla medlemmar. Foldern innehåller material från hemsidan 
och är en slags tillbakablick och summering av 2015-2016. På så sätt har även medlemmar 
utan dator fått del av informationen på Tullingepartiets hemsida. Tack vare ett mycket prisvärt 
alternativ för trycksaker kommer Tullingepartiet hädanefter att ge ut en liknande summering 
för varje år, lagom till jul. 
 
Tullingepartiet har varit aktiva på både Facebook och Twitter. På Facebook har 
Tullingepartiet två egna grupper. Den ena gruppen vänder sig till medlemmar medan den 
andra är öppen för allmänheten. En hel del aktivitet sker även i gruppen ”Alla som älskar 
Tullinge”.  
 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen  
Under tiden som regeringen utreder delningsfrågan fortsätter Tullingepartiet att arbeta med 
olika kommunfrågor som kan förbättra Tullingebornas vardag. 
 
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 interpellationer. 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 
budgetmöten har varit stora. Varje år revideras Tullingepartiets budgetdokument och de 
förtreondevalda bjuds in för att påverka innehållet. Under året träffades Tullingepartiets 
förtroendevalda på Lida för att utforma politiska förslag som sedan infogades i budgeten.  
 
Exempel på några av de frågor som Tullingepartiet har motionerat om eller debatterat är 
följande:  
 

• Bygg 1000 nya bostäder vid Hamra grustag. Tullingepartiet har anlitat den kände 
arkitekten Kjell Forshed som tagit fram en skiss på ett fantastiskt kvalitetsboende i 
sjönära, vackra naturområden.   

 
• Delfinansiera en ny pendeluppgång vid Tullinge station. Nuvarande pendeltågsstation 

i Tullinge är inte tillräcklig för den stora befolkningsökning som skett och planeras 
fortsätta.  
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• Bygg ett nytt äldreboende i Tullinge. Människor som vill bo kvar i Tullinge på ålderns 
höst skall ha den möjligheten.  

 
• Inrätta ett lokalt larmnummer dit kommuninvånare ska kunna ringa och rapportera 

oroliga eller otrygga situationer. Vid behov larmas polis/vaktbolag eller fältarbetare 
inom socialtjänsten som kan bidra till ökad trygghet. 

 
• Modernisera kommunens föråldrade detaljplaner.  
 
• Anlägg en badbrygga vid Maden samt undersök möjligheterna att uppföra ett 

kallbadhus vid denna plats. 
 
• Utred möjligheten att bygga en ny simhall i anslutning till Riksten. 
 
• Kameraövervaka de offentliga platser i kommunen, där risken för cykelstölder är som 

störst.  
 

• Tillgängliggör Elgentorp för allmänheten.   
 
• Utred båtpendling mellan Tullinge och Stockholm. 

 
• Ansvarsfullt flyktingmottagande.  

 
Nämnderna 
Tullingepartiet har väckt flera nämndinitiativ samt bevakat Tullinges intressen på kommunens 
nämndmöten. Mycket har handlat om att slå vakt om att Tullinges föreningar, organisationer 
och verksamheter inte ska missgynnas.  
 
Några av de nämndärenden som stuckit ut under 2016 är följande:   
 

• Kultur- och fritidsnämnden har låtit granska fem föreningars ekonomi. Det visade sig 
att tre av fem föreningar (SOKU, OPAD samt Fanzingo) uppvisade stora brister kring 
bokföring, medlemsregister, vad föreningsbidragen används till och mycket annat. 
Tullingepartiet, har därför krävt att fler föreningar ska granskas för att säkerställa att 
den här typen av brister inte har satts i system. 

 
• Den 10 augusti uttalade Justitieombudsmannen (JO) kritik mot Botkyrka kommuns 

samhällsbyggnadsnämnd efter anmälan angående samhällsbyggnadsförvaltningens 
långsamma hantering av ett ärende. Tullingepartiet har krävt att kommunen ska ta 
fram en plan för hur bristerna (bl.a. handläggningstider) som JO belyser ska åtgärdas. 

 
• Revisorerna riktade kritik mot tekniska nämndens bristande kontroll. Beslut hade inte 

rapporterats och slutredovisningar hade saknats i projekt värda hundratals miljoner 
kronor. Tullingepartiet krigade friskt för att tekniska nämnden inte skulle beviljas 
ansvarsfrihet. Det slutade dock med att kommunfullmäktige till sist gav tekniska 
nämnden ansvarsfrihet.  
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Tullingepartiet stoppade idéhuset 
Sedan valrörelsen 2010 har Tullingepartiet kämpat för att den styrande majoriteten i Botkyrka 
ska ta sitt förnuft till fånga och lägga ned planerna på det s k Idéhuset. Under 2016 skedde det 
äntligen. Projektet slopades efter intensiv kampanj från Tullingepartiet som bland annat 
startade en namninsamling som protest mot idéhuset. 
 
Tullingepartet har konsekvent hävdat att det finns andra prioriteringar som måste gå före ett 
idéhus. Några exempel är ett nytt och bättre centrum, en simhall, bättre skolor, äldreboenden 
och en ny pendeltågsstation. 
 
Alla medlemmar i Tullingepartiet bjöds in till mingel vid Maden för att fira att planerna på 
idéhuset skrotades.  
 
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. 
 
Dialogforum som består av representanter för de olika partierna ordnar regelbundna möten 
med invånarna där dessa får tillfälle att fråga politiker och tjänstemän om aktuella frågor. 
Under året har mötena bland annat handlat om trygghet, skola och äldrefrågor m.m. 
Tullingepartiet har deltagit på olika dialogforum i hela kommunen.  
 
Utåtriktade aktiviteter  
Tullinges Skansentåg 
Den 20 augusti arrangerade Tullingepartiet, precis som förra sommaren, en folkfest genom att 
locka nyinflyttade och unga familjer med budskapet ”Kom och åk med Tullinges 
Skansentåg!” Tullingepartiet hyrde Skansentåget för en dag och återanvände 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. 
Det blev en lyckad ”favorit i repris” från förra året.  
 
Syftet med aktiviteten var att föra fram att Tullingepartiet fortsätter jobba på mot egen 
kommun.  
 
Affischering vid Tullinge station  
I februari hyrde Tullingepartiet mediautrymme av Clear Channel för att affischera mot 
idéhuset vid pendeltågsstationen. Tullingepartiet hyrde den första affischplatsen som man ser 
då man kommer ut på perrongen. Kort efter affischkampanjen meddelade kommunstyrelsens 
ordförande att planerna på ett idéhus skrotas.  
 
Senare under 2016 hyrde Tullingepartiet samma annonsplats för att få ut budskap om 
Tullingepartiets centrumskiss och vad Tullingepartiet har åstadkommit.  
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Marknadsdagar vid Tullinge Torg  
Tullingepartiet har under 2016 deltagit på marknadsdagar vid Tullinge Torg. Många 
Tullingebor har besökt oss på marknaden och vi har haft möjlighet att dela ut både flygblad 
och annat material.  
 
Tullingepartiet vill tacka alla som bidragit till att det under hela året varit trevliga 
marknadsdagar med många bra samtal. 
 
Externa kontakter 
Under året har Tullingepartiet gjort ett antal besök hos olika kommunala verksamheter.  
Ett exempel är då representanter från Tullingepartiet spenderade en heldag med den rullande 
naturskolan Fältbussen. Verksamhetsbesöken har sammantaget varit oerhört lärorika.  
 
Tullingepartiet har även träffat olika representanter utanför kommunen, t ex Åsa Sandström 
från MTR. Åsa är ansvarig för alla pendeltågsstationer inom Stockholms Län och mötet gav 
därför Tullingepartiet möjlighet att informera om ”kampen” för en bättre och tryggare 
pendeltågsstation. Förhoppningsvis kan MTR hjälpa oss att påverka de politiker som är 
ansvariga. 
 
I slutet av 2016 fick Tullingepartiet vara med och prova framtidens pendelbåt. Bakgrunden är 
den motion som Tullingepartiet lade fram i Botkyrka Kommunfullmäktige i januari, angående 
att utreda möjligheten att starta pendling med båt, från Tullinge in till centrala Stockholm.  
	  
Kyrkofullmäktige  
Tullingepartiet har deltagit i kyrkans olika råd, styrelser och utskott. Det har även pågått 
förberedelser inför kyrkovalet 2017.  
 
	  

Media  
 
Tullingepartiet har under 2016 varit aktiva med insändare och pressmeddelanden.  
 
Ett antal intervjuer och nyheter om Tullingepartiet har publicerats via Södra Sidan, Mitt i 
Botkyrka-Salem samt andra tidningar. Både överklagandet av Kammarkollegiets beslut och 
motionen om att båtpendla uppmärksammades i Sveriges Radio.  
 
Störts medialuppmärksamhet blev det när ett privat företag dumpade stora mängder 
schaktmassor på Hacksjöns skjutbana i Tullinge. Asfalt, plast, elkablar och annat upptäcktes i 
jorden. Eftersom miljöriskerna var uppenbara, valde Tullingepartiets ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden att skicka in en polisanmälan om miljöbrott och egenmäktigt förfarande. 
Dagens Nyheter rapporterade om detta i en stor artikel den 8 juni.  
 
Vidare har Tullingepartiet replikerat på olika artiklar, t ex till Ebba Östlin (S), när hon gjorde 
ett häpnadsväckande uttalande om att den besvärande segregationen finns i de södra delarna 
av kommunen, i områden som Uttran och Tullinge.  
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Tullingepartiet har även deltagit i intervjuer som gjorts av såväl gymnasieelever som 
högskolestudenter.  
 
Planer för verksamheten 2017 
 

•  Fortsätta bevaka regeringens handläggning av delningsfrågan.   
 

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

 
•  Ställa upp i nytt val till kyrkofullmäktige.   

 
•    Förbereda inför kommunalvalet 2018 (utveckla strategier och ta fram valfrågor som är 

relevanta och viktiga). 
 

•   Anordna möten och sammankomster för Tullingepartiets förtroendevalda.  
 

•  Öka det strategiska arbetet med sociala medier som Facebook och Twitter. 
 

•  Kommunicera Tullingepartiets aktivitet via hemsidan www.tullingepartiet.se 
 

•  Genomföra kampanjer i Tullinge Centrum. 
 

•  Affischera i 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. 
 
•  Skicka brev till alla nyinflyttade i Tullinge med kort information om vad 

Tullingepartiet står för, hur man blir medlem och att Tullingepartiet arbetar vidare för 
egen kommun. 

 
•    Göra utskick av foldrar med material från Tullingepartiets hemsida till alla 

medlemmar.  
 
•  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 andra lokala partier och delta i lokala partiers nätverk. 
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Medlemmar 
 
Tullingepartiet har 245 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 2016.  
 
 
Ekonomi 
 
Vid årsskiftet fanns 254 872 kronor kvar i Tullingepartiets kassa.  
 
Tullingepartiet har även detta år arbetat mycket kostnadseffektivt genom att återanvända 
material samt skapa material internt och använt kontakter för att få bra ekonomi gällande 
produktionen av 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 
2016 har varit 100 kronor. Styrelsen föreslår en oförändrad avgift för år 2017. 
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Slutord 
 
Tullingepartiet kan se tillbaka på ett lyckosamt år, där huvudfokus har varit att bevaka och 
överklaga Kammarkollegiets beslut till regeringen. 
 
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 2016 och hoppas på en fortsatt god utveckling  
 
Styrelsen ser fram mot ett spännande 2017 då regeringen sannolikt kommer att fatta beslut i 
delningsfrågan.  
 
 
 
Tullinge 2017-03-11 
 
__________________________  _________________________ 

Camilla Jägemalm   Per Börjel 

__________________________  __________________________ 

Christian Dalberg   Anders Thorén  

__________________________  __________________________ 

Louise Linder    Elisabet Thorén 

__________________________  __________________________   

Carl Widercrantz   Rita Ilomäki  

__________________________   ______________________ 

Fredrik Ahlinder    Elizabeth Bushby 

   

  	  

 


