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Verksamhetsplan för 2017  
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 genom bl.a. lokala partiers nätverk.  

Tullingepartiets uppdrag är att arbeta för Tullinges bästa. Andelen Tullingebor som anser att 
de inte får ett bra bemötande från kommunen är högt. Den enskilde har svårt att göra sin röst 
hörd och tjänstemännens möjlighet till överblick är mer eller mindre obefintlig.  

Den politiska ledningen i Botkyrka pratar nu om en befolkningsökning på 50 000 invånare 
inom 25 år, d.v.s. en kommun med 140 000 invånare. Tullingepartiets uppgift är att med fakta 
och siffror bevisa att en kommundelning skulle vara fördelaktig för både Botkyrka och 
Tullinge. Målet är bilda Tullinge egen kommun och vinna fler Tullingebors förtroende enligt 
följande punktlista.  

 

Extern kommunikation 

• Ge ett tydligt svar på vad Tullingepartiet står för och varför Tullingepartiet behövs 
trots att delningsfrågan nu ligger på regeringsnivå.  

• Utveckla en ny kommunikationsstrategi inför valet 2018. Kommunikationsstrategin 
ska tydliggöra strategiska val av till exempel uttryck, målgrupper och 
kommunikationskanaler. 

 
• Vid all kommunikation ska Tullingepartiets grafiska profil följas, oavsett om det 

handlar om flygblad, hemsidor, profilkläder eller andra ställen där vi är representerade 
som parti. 

• Göra utskick till hushållen i Tullinge för att hålla frågan om egen kommun levande. 
Ibland ska utskick göras till samtliga hushåll, ibland riktade till vissa hushåll (t ex 
nyinflyttade) med kort information om vad Tullingepartiet står för och hur man blir 
medlem.  

• Använda annonsering och affischering för händelser/frågor vi vill få extra 
uppmärksamhet kring under året.  

• Uppdatera www.tullingepartiet.se i syfte att informera medlemmar och intresserade 
Tullingebor.  

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

• Främst vara synlig i debatten i lokalpress och radio, men även till viss del i nationell 
media (t ex Dagens Samhälle). Fortsätta vara aktiva med insändare, annonser och 
uppslag/idéer till redaktionella artiklar samt debattartiklar. 

• Förse media med pressmeddelanden och material som kan ha nyhetsvärde.  

• Ställa upp på intervjuer vid förfrågan, både från media och från studenter.  
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Externa aktiviteter 

• Öka antalet verksamhetsbesök i Tullinge. 

• Fortsätta att driva frågor som är viktiga för Tullingeborna, t ex ett nytt centrum, en 
simhall, bättre skolor, äldreboenden och en ny pendeltågsstation. 

• Genomföra kampanjer vid Tullinge station.  

• Delta på marknadsdagar vid Tullinge Torg.  

• Genomföra evenemang för Tullingebor som exempelvis att hyra Skansentåget för en 
sommardag och låta tåget gå i skytteltrafik mellan Tullinge C och Maden. Detta har 
blivit ett lyckat arrangemang två år i rad.   

• Närvara på olika politiska evenemang/aktiviteter kopplade till Botkyrka kommun. 

 

Internt arbete 

• Börja förberedelserna för hur valkampanj 2018 skall bedrivas, samt se över vilka 
material som behöver tas fram eller beställas till dess.  

• Genomföra aktiviteter (interna sammankomster) för att engagera folk- och 
förtroendevalda. 

• Revidera budgetdokumentet och bjuda in de förtreondevalda till att påverka innehållet. 

• Fortsätta bevaka regeringens handläggning av delningsfrågan.   

• Spara tidningsartiklar och fakta som kan stärka Tullingepartiets argument.  

 

Medlemmar  

• Rekrytera, behålla och engagera medlemmar som aktivt vill vara med och bidra till 
Tullingepartiets framgång.  

• Anordna möten och sammankomster för Tullingepartiets medlemmar.  

• Göra utskick av foldrar med material från Tullingepartiets hemsida till alla 
medlemmar. Tack vare ett mycket prisvärt alternativ för trycksaker kan vi hädanefter 
göra detta varje år. 
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Arbete i kommunfullmäktige och nämnder 

• Fortsätta arbeta med olika kommunfrågor som kan förbättra Tullingebornas vardag. 
Vara aktiva i den kommunala verksamheten genom enkla frågor, interpellationer, 
motioner, yrkanden och yttranden mm. 

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

 

Kyrkofullmäktige 

• Fortsätta ta ansvar genom att ha god närvaro vid kyrkofullmäktige och andra 
aktiviteter som kyrkofullmäktige förpliktigar till. 

• Ställa upp i kyrkovalet 2017  

 

Samarbete/erfarenheter från andra lokalpartier 

• Föra en kontinuerlig dialog och erfarenhetsutbyte med nya kommuner, och andra 
organisationer som arbetar för kommundelningar.  

• Genomföra möten med andra lokala partier som har samma intressen som 
Tullingepartiet. 

• Delta på lokala partiers kongress.  

 

 

	    

 

	  


