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Partiorganisation



Vår Värdegrund

• Tullingepartiet är en partipolitiskt obunden förening. Alltså är vi egentligen inget parti i 
vanlig bemärkelse utan en demokratirörelse vars mål är att Tullinge skall bli en egen 
kommun.

• Alla människors lika värde är en självklarhet för oss. Alla är lika välkomna i vårt Tullinge. 
Både nya och nygamla invånare, oberoende av ev. funktionshinder, ålder, kön, sexuell 
läggning eller härkomst. Alla har en plats hos oss.

• Alla skall ges möjlighet att uttrycka sina åsikter.

• Vi skall möta varandra och våra väljare samt meningsmotståndare med respekt.

• Vi skall verka för en fin gemenskap i föreningen och vi skall ha roligt tillsammans.

• Den som ställer sig utanför samhället och demokratin är däremot inte välkommen. Vi 
skall bekämpa revolutionära idéer, elittänkande och exkluderande tankar.

• Vi skall verka för att Tullinge Kommun står för allt det som idag regleras av 
kommunallagen.



Nuvarande organisation

Styrelse

Fullmäktigegruppen



Framtida organisation

Styrelse

Säkerhetsansvarig Politisk organisation

Fullmäktigegruppen Nämndgruppen

Medlemsverksamhet Marknad/Kommunikation



Styrelse
• Ordförande

• V. Ordförande

• Sekreterare

• Kassör

• Medlemsansvarig

• Gruppledare

• Marknad & Kommunikationsansvarig

• 1:e Suppleant

• 2: Suppleant

• (Säkerhetsansvarig)



Politisk organisation
• Gruppledare

• Politisk Sekreterare

• (Säkerhetsansvarig)

• Talespersoner
• Ekonomi

• Samhällsbyggnad/infrastruktur

• Vård & Omsorg

• Kultur & Fritid

• Utbildning

• Socialfrågor

• Arbetsmarknad

• Miljö & Hälsa



Fullmäktigegruppen

• Gruppledare

• Politisk Sekreterare

• (Säkerhetsansvarig)

• Fullmäktiges ledamöter

• Fullmäktiges ersättare



Nämndgruppen

• Gruppledare

• Politisk sekreterare

• (Säkerhetsansvarig)

• Nämndledamöter

• Nämndersättare



Medlemsverksamhet

• Medlemsansvarig



Marknad & Kommunikation

• Marknad & Kommunikationsansvarig

• Webbansvarig



Möten



Årsmöte

• Hålls 1 gång per år enligt fastlagd dagordning i stadgarna



Politisk Stämma

• Hålls 1 gång per år och fastställer Partiets politiska inriktning och väg 
framåt

• Mötet hålls i samband med årsmötet då de nya ledamöterna är 
utsedda.


