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Verksamhetsplan för 2014  
Denna verksamhetsplan utgör en inriktning för hur Tullingepartiet vill utvecklas. Vi har ingen 

moderorganisation på riks- eller landstingsnivå, men försöker ändå att bedriva viss 

lobbyverksamhet. Punkterna är listade utan inbördesordning.  

 

Extern kommunikation 

Vårt mål är att övertyga en majoritet av Tullingeborna och folkvalda från andra partier i 

Tullinge om att Tullinge ska bli en egen kommun. Vi kommer att kommunicera ut vad 

Tullingepartiet vill uppnå i god tid före valet 14 september. Detta ska ske med en kontinuerlig 

närvaro i media och genom att synas och höras i och kring närområdet, så att Tullingepartiet 

är ”top-of-mind” hos väljarna när det är dags för val. En strategisk plan och en 

kommunikationsstrategi har utformats för hur vi ska uppnå våra mål och vinna valet. En 

detaljplan är utformad för alla de aktiviteter vi avser att genomföra fram till valet. Vårt mål är 

att 65 – 75 % av de röstberättigade i Tullinge ska rösta JA i folkomröstningen för Tullinge 

egen kommun.  

• Göra ett antal utskick till samtliga hushåll i Tullinge.  

• Fortsätta marknadsföra Kjell Forsheds vision för Tullinge Centrum. 

• Belysa kommundelningen med lyckade exempel från andra kommuner som frigjort 

sig.  

• Uppdatera hemsidan med rapporter i syfte att informera medlemmar och intresserade 

Tullingebor.  

• Synas på Facebook och Twitter.  

• Vara synlig i debatten i lokalpress och radio, men också i nationell media. 

• Frekvent skriva debattartiklar och insändare 

• Annonsera i lokaltidningarna.  

• Förse media med material angående vårt arbete och sådant som kan ha nyhetsvärde.  

• Ge ut pressreleaser vid större händelser för att skapa rubriker. Ställa upp på intervjuer 

vid förfrågan.  
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Vision 

• Bilda en fiktiv Tullinge kommun (med hjälp av en ny hemsida) som ska spegla hur 

Tullinge kommun skulle kunna se ut.  

 

Externa aktiviteter 

• Öka antalet verksamhetsbesök i Tullinge. 

• Genomföra kampanjer i Tullinge Centrum.  

• Knacka dörr.  

• Ställa upp och bemanna valstugan.  

• Delta på marknadsdagar vid Tullinge Torg.  

• Genomföra sammankomster för Tullingebor och förtroendevalda. 

• Söka partners i Tullinge som vi kan liera oss med. 

 

Arbete i kommunfullmäktige och nämnder 

• Fortsätta vara aktiva i den kommunala verksamheten genom frågor, interpellationer, 

motioner, yrkanden och yttranden mm, som ett led i arbetet mot egen kommun.  

• Fortsätta driva frågor som är relevanta och viktiga för Tullingeborna och försöka göra 

Tullingebornas röst hörd i hela kommunen med hjälp av våra förtroendevalda. 

 

 

Internt arbete 

• Förbereda kampanjen för folkomröstningen 2014.  

• Sammanställa ett valmanifest. 

• Organisera interna sammankomster för nämndledamöter. 
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• Uppmuntra och stimulera skapandet av en ungdomsgrupp.  

• Sätta ihop fokusgrupper bestående av utvalda medlemmar som kan vara representativa 
för Tullingeborna för att testa vårt material. 

 

Medlemmar  

• Fortsätta värva medlemmar, och hitta olika sätt att göra det på. 

	  

Samarbete/erfarenheter från andra lokalpartier 

• Föra en kontinuerlig dialog och erfarenhetsutbyte med andra nya kommuner, och 

andra organisationer som arbetar för kommundelningar.  

• Genomföra möten med andra lokala partier.  

 

Kyrkofullmäktige 

• Fortsätta ta ansvar genom att ha hög närvaro vid kyrkofullmäktige och andra 

aktiviteter som deltagandet i kyrkofullmäktige förpliktigar till 

 

 

 
Tullingepartiet	  -‐	  med	  målet	  Tullinge	  egen	  kommun	  -‐	  blev	  största	  partiet	  i	  Tullinge	  och	  3:e	  största	  partiet	  i	  
Botkyrka	  kommun	  i	  valet	  2010.	  Man	  kan	  säga	  att	  Tullingepartiets	  ideologi	  är	  friheten:	  Friheten	  till	  

självbestämmande,	  friheten	  att	  själv	  forma	  sin	  framtid,	  friheten	  att	  styra	  sin	  egen	  utveckling	  


