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Verksamhetsberättelse 2017 

                                                    

 

 

Styrelsen 

 
Vid årsmötet 2017-03-11 utsågs följande styrelse 

 

Ordförande   Camilla Jägemalm 

Ledamot, vice ordförande   Elisabet Thorén (kommunikationsansvarig) 

Ledamot    Per Börjel   

Ledamot     Anders Thorén (gruppledare, webbansvarig) 

Ledamot   Louise Linder (kassör) 

Ledamot   Rita Ilomäki  

Ledamot   Carl Widercrantz (politisk sekreterare) 

Ledamot   Christian Wagner   

Suppleant    Elizabeth Bushby  

Suppleant   Fredrik Ahlinder  

 

Elizabeth Bushby har under året avslutat sitt uppdrag i styrelsen.  

 

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 10 protokollförda möten under året. 

Närvaron har varit bra och diskussionerna animerade. Kallelse och dagordning har skickats ut 

med e-post en tid före varje styrelsemöte. Förutom protokollförda möten har det genomförts 

strategimöten inför valrörelsen samt arbetsmöten gällande delningsfrågan. 

 

Carl har under en del av året varit föräldraledig vilket inneburit en ökad arbetsbelastning för 

övriga i styrelsen. Många personer har gjort stora insatser. Här följer några exempel. Anders, 

som är gruppledare i kommunfullmäktige, företräder också Tullingepartiet som ledare externt 

och har dragit ett stort lass i det dagliga operativa arbetet. Under 2017 har Anders arbetat med 

att modernisera och uppgradera Tullingepartiets hemsida. Anders organiserade även 

namninsamlingen mot skip-stop, Tullinges eget Skansentåg samt utdelningen av julklappar 

vid Tullingestation m.m.  

 

Camilla har bland annat planerat både styrelsesammanträden och sammankomster för 

medlemmar som t ex middagen på Akvarellen. Camilla har även skickat ut flera medlemsbrev 

samt varit mötesordförande på den rikstäckande kongressen i Åhus för landets lokala partier.  
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Elisabet har ansvarat för kommunikationen och bland annat tagit fram 

kommunikationsstrategi, aktivitetsplan och budgetförslag. Elisabet har även utarbetat idéer 

och förslag på text och layout för brev, giveaways, affischer, annonser, foldrar och annat 

valmaterial och ansvarat för produktion och tryck. 

 

Per, Christian och Fredrik har fört in viktiga nämndperspektiv i styrelsen. Per och Christian är 

med i samhällsbyggnadsnämnden och Fredrik sitter med i vård- och omsorgsnämnden. Deras 

sakkunskap har legat till grund för många av Tullingepartiets ställningstaganden i dessa 

frågor. Louise har på ett utmärkt sätt skött kassan och hållit ordning på budget och ekonomi. 

Rita har alltid ställt upp vid utåtriktad aktivteter och är en av Tullingepartiets mest aktiva 

personer inom kyrkopolitiken. Alla har deltagit aktivt i styrelsearbetet med värdefulla 

synpunkter och idéer samt hjälpt till i anordnandet av aktivteter och mycket annat.   

 
Förutom styrelsen är en annan av föreningens grundpelare de medlemmar som hjälper till vid 

olika evenemang. Två medlemmar som har gjort värdefulla insatser utöver det vanliga är 

Inger och Dick Bergman. Styrelsen har därför överräckt ett presentkort till Inger och Dick 

som tack för all hjälp under året.  

 

Delningsfrågan – Kampen för Tullinge egen kommun går vidare!  
 

Efter folkomröstningen om kommundelning som hölls 2014, där 67 % av Tullingeborna 

röstade JA till egen kommun, lämnande Tullingepartiet in en ansökan om delning till 

Kammarkollegiet. Regeringen har under 2017 tyvärr avslagit Tullingepartiets överklagan om 

kommundelning. 

 

Kammarkollegiet och regeringen har inte fattat ett självständigt beslut utan endast hänvisat till 

Botkyrkas negativa inställning till Tullinge som egen kommun. Att moderkommunen ges 

vetorätt, är enligt Tullingepartiets förmenande varken i enlighet med indelningslagens 

intentioner, eller demokratiskt rimligt.  

 

Tullingepartiets mål kommer fortsatt att vara Tullinge egen kommun. Tullingepartiet har 

under året utrett möjligheterna att ansöka om kommundelning på EU-nivå. Efter valet 2018 

kommer det politiska läget, på både riks- och kommunnivå vara förändrat och det kan 

förbättra möjligheterna för kommundelningsfrågan.  

 

Till dess att Tullinge egen kommun är verklighet kommer Tullingepartiet att driva frågor som 

förbättra vardagen och trivseln för Tulllingeborna. Ett exempel på en sådan fråga är att inrätta 

kommundelsnämnder i Botkyrkas fem kommundelar.   

 

 

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:  
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Ledamot och gruppledare Anders Thorén  

Ledamot Therese Lind 

Ledamot och politisk sekreterare Carl Widercrantz  

 

Ledamot Nils-Bertil Carlson Estrada 

Ledamot Camilla Jägemalm 

 

Ersättare Per Börjel 

Ersättare Karin Nakamura Lindholm 

Ersättare Christian Wagner 

 

Kommunstyrelsen 

Ledamot Anders Thorén  

 

Under året har Elizabeth Bushby avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 

Christian Wagner har kommit in som ny ersättare.    

 

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   

 

Arbetsmarknad & vuxenutbildning Ledamot Karin Nakamura Lindholm 

   Ersättare Leif Thunholm  

 

Botkyrkabyggen  Suppleant Sture Nordberg  

  

Samhällsbyggnadsnämnden  Ledamot Per Börjel   

   Ersättare  Christian Wagner  

 

Demokratiberedningen  Ledamot Anders Thorén    

 

Dialogforum   Ledamot Anders Thorén  

   Ledamot  Kjell Sjöberg    

 

Kommunens revisorer  Ledamot Staffan Teste    
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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    

 

Upplev Botkyrka AB   Ledamot  Carl Widercrantz  

   

Nämndemän i Tingsrätten  Dag Asplund   

   Kenneth Gustafsson   

   Josefin Norrgård  

   Gunnar Bengtsson  

 

Övriga aktiviteter under verksamhetsåret 2017 

 
Sammankomster för medlemmar  

Tullingepartiet har genomfört en middag för alla medlemmar på Restaurang Akvarellen i 

Tullinge. Syftet var att stärka gemenskapen, lära känna varandra bättre, få medlemmarna att 

värva nya medlemmar samt anmäla sitt intresse för att hjälpa till i den kommande valrörelsen. 

För folk- och förtroendevalda har det även anordnats en halvdag på Lida inklusive lunch. 

Mötet på Lida var ett uppstartsmöte inför valet. Alla förtroendevalda och styrelsen delades in i 

grupper för att diskutera oss fram till de viktigaste frågorna att fokusera på i valet utöver 

delningsfrågan. 

 

Stoppade SL:s planer på färre tåg från Tullinge 

Tullingepartiet samlade in 2 156 namnunderskrifter mot SL:s planer på att införa snabbtåg 

som hoppar över Tullinge. Namninsamlingen lämnades över till både Trafikverket och 

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M).  

 

Nu är det bestämt att införandet av Skip stop på linjen Södertälje-Stockholm inte blir av. 

Förhoppningsvis hjälpte Tullingepartiets namninsamling Landstinget att fatta detta beslut.  

 

Hemsidan och sociala medier  

Hemsidan har uppdaterats under 2017. För att tillgodose de medlemmar som inte har mejl har 

en folder tagits fram som skickats ut till alla medlemmar. Foldern innehåller material från 

hemsidan och är en slags tillbakablick och summering av 2017. På så sätt har även 
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medlemmar utan dator fått del av informationen på Tullingepartiets hemsida. Tanken är att 

dessa foldrar ska tas fram även framöver när Tullingepartiet har en ny hemsida.  

 

Tullingepartiet har varit aktiva på både Facebook och Twitter. På Facebook har 

Tullingepartiet en egen grupp som är öppen för allmänheten. Tullingepartiet har arbetat med 

riktad reklam till specifika målgrupper. Många medlemmar har även gjort inlägg i Facebook 

gruppen ”Alla som älskar Tullinge” med 8 700 följare där vi får ett bra genomslag. 

 

 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen  

Tullingepartiet arbetar med olika kommunfrågor med syfte att förbättra Tullingebornas 

inflytande i sin kommundel och få vardagen att fungera bättre.  
 

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 och yttranden. Många av skrivelserna kan läsas i sin helhet på 

www.tullingepartiet.se under fliken ”politik”.   

 

Tullingepartiet har även deltagit i kommunens budgetdebatt. Förberedelserna till budgetmötet 

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 debatterat eller motionerat om är 

följande:  

 

• Delfinansiera en ny pendeluppgång vid Tullinge station. Nuvarande pendeltågsstation 

i Tullinge är inte tillräcklig för den stora befolkningsökning som skett och planeras 

fortsätta.  

 

• Bygg ett nytt äldreboende i Tullinge. Människor som vill bo kvar i Tullinge på ålderns 

höst skall ha den möjligheten.  

 

• Bygg en simhall i anslutning till Riksten. 

 

• Stänga av Tullinge strand för genomfart under april-september. Syftet är att öka 

säkerheten och trivseln vid Tullinges mest populära promenadstråk, som utnyttjas av 

barnfamiljer, pensionärer, motionärer, och hundägare. 

 

• Anlägga pålade träbryggor utanför vasskanten vid Maden. Tanken är att dessa skall 

förses med lejdare/badstegar så att man kan ta sig ett svalkande dopp.  

 

• 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. 

 

• Kameraövervaka de offentliga platser i kommunen, där risken för cykelstölder är som 

störst.  
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• Modernisera kommunens föråldrade detaljplaner.  

 

• Nej till ytterligare skattepengar på politiken. Kommunstyrelsen i Botkyrka (med stöd 

av alla partier utom Tullingepartiet) vill öka antalet platser i kommunfullmäktige från 

dagens 61 till 75 vilket innebär att den årliga kostnaden ökar med cirka tre miljoner 

kronor.  

 

• Nej till Botkyrkas nya parkeringsstrategi. Kommunledningen i Botkyrka vill göra det 

svårare och dyrare för människor runt om i kommunen att använda bilen som 

transportmedel.  

 

• Nej till nytt miljonprogram i Tullinge. Tullingepartiet är emot majoritetens planer att 

minska Tullinges skogar och grönområden för att förtäta med höghus. Tullingepartiet 

förordar en mer varsam utbyggnad där Tullinges karaktär och särart bevaras. 

 

 

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.  

 

 

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. 

Tullingepartiet har deltagit på olika dialogforum i hela kommunen.  

 

Vid dialogforum den 17 oktober presenterades resultatet av de workshops som hållits under 

våren och hösten gällande utvecklingen av Tullinge centrum. Tullingepartiets medlemmar 

hade gått man ut huse och välkommande mötesdeltagarna med ett flygblad med texten "Nej 

till miljonprogram i Tullinge.   

 

 

Utåtriktade aktiviteter  

Tullinges Skansentåg 

För tredje året arrangerades det populära evenemanget ”Tullinges eget Skansentåg” som ägde 

rum lördagen 26 augusti. I år hade vi bytt plats från Tullinge C och Maden, till Riksten och 

skogen alldeles nära ICA. Vädrets makter var som vanligt på Tullingepartiets sida och kl 10 

var det en lång kö av förväntansfulla barn som väntade på Skansentåget. Vi återanvände 

banderoller som prydde tågets långsidor med texten: ” Tullingepartiet tuffar på....mot egen 

kommun”. Tipspromenad och åtföljande korvgrillning uppskattades av både barn och vuxna. 

Det bjöds även på livemusik och senare på eftermiddagen fick barnen träffa papegojan 

Kompis. Många av våra medlemmar hjälpte till att göra denna aktivitet till en riktig folkfest 

för barnfamiljerna i Riksten.  
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Marknadsdagar vid Tullinge Torg  

Tullingepartiet har under 2017 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. 

 

På den årliga julmarknaden i december märktes det tydligt att Tullingepartiet är Tullinges eget 

parti, eftersom att Tullingepartiet var det enda partiet som var närvarade på marknaden. Extra 

roligt var det att dela ut de Julklappar som hade iordningsställts inför Lucia. Tullingepartiet 

vill tacka alla som bidragit till att det under hela året varit trevliga marknadsdagar med många 

bra samtal. 

 

Utdelning av julklappar vid Tullinge station  

Tullingepartiet delade ut 2 400 julklappar på Luciadagen vid pendeltåget i Tullinge. Förutom 

själva julklappen som bestod av två ljus inlindade i servetter, medföljde ett brev med ett lite 

information om vad Tullingepartiet vill. Allt var inslaget i presentpapper med en liten etikett 

på utsidan: ”Vi sätter ljuset på Tullinge”. 

 

Externa kontakter 

Under året har Tullingepartiet gjort ett antal besök hos olika kommunala verksamheter. 

Verksamhetsbesöken har sammantaget varit oerhört lärorika. Förutom detta har 

Tullingepartiet aktivt deltagit i styrelsearbetet för lokala partiers nätverk. 

 

Tullingeparitet har även besökt andra kommuner. Den 7 december besöktes exempelvis 

Arboga, en liten kommun som styrs av (M), (L), (C), (MP), (V) och Omsorgspartiet (O). I 

Arboga får ideologi stå tillbaka för praktiska lösningar.  

 

 

Kyrkofullmäktige  

Tullingepartiet har deltagit i kyrkans olika råd, styrelser och utskott. Det har även varit 

kyrkoval den 17 september och Tullingepartiet har deltagit aktivt i kyrkans valnämnd. En av 

Tullingepartiets viktigaste valfrågor var att ta tillvara på det lokala och ideella engagemang 

som finns i församlingen. Församlingsmedlemmarna ska i högre utsträckning kunna påverka 

samt få kunskap om de beslut som fattas i kyrkofullmäktige.    

 

Tyvärr backade Tullingepartiet från tre till två mandat i valet. Trots detta fick Tullingepartiet 

flera röster jämfört med tidigare kyrkoval. Förlusten av ett mandat berodde på ökat 

valdeltagande.   
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Media  

 
Tullingepartiet har under 2017 i vanlig ordning skickat in insändare och pressmeddelanden.  

 

Ett antal intervjuer och nyheter om Tullingepartiet har publicerats via DirektPress, Mitt i 

Botkyrka-Salem samt andra tidningar. Vidare har Tullingepartiet replikerat på olika artiklar 

och insändare.  

 

Tullingepartiet har även deltagit i intervjuer som gjorts av såväl gymnasieelever som 

högskolestudenter.  

 

 

Planer för verksamheten 2018 
 

• Fortsätta fokusera på huvudmålet Tullinge egen kommun och ett nytt kommunalval 

som ger nya möjligheter för en kommundelning. Övertyga väljarna om att 

delningsfrågan inte är död.  

 

• Ställa upp i kommunalvalet 2018 och förutom kommundelning föra fram andra viktiga 

frågor som kan förbättra vardagen och trivseln för Tulllingeborna. Exempel på sådana 

frågor är ett bättre centrum, en simhall i Riksten, mer resurser till skolor, äldreboenden 

och en ny pendeltågsstation med två uppgångar.  

 

• Engagera både befintliga och nya medlemmar att hjälpa till med valkampanjen till 

kommunalvalet 2018.  

 

• Fortsätta arbetet i Botkyrka kommuns nämnder och beredningar samt göra 

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

 

•    Anordna möten och sammankomster för Tullingepartiets förtroendevalda.  

 

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

riktade annonser på Facebook.  

 

•  Kommunicera Tullingepartiets aktivitet via den nya hemsidan www.tullingepartiet.se 

 

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

medlemmar.  

 

•  Göra utskick till samtliga hushåll i Tullinge. 

 

• Genomföra kampanjer i Tullinge Centrum.  

•  Affischera i Tullinge samt på Tullinge station.   

 

•  Fortsätta vara aktiva i lokaltidningarna med insändare, annonser och uppslag/idéer till 

redaktionella artiklar samt debattartiklar. 

http://www.tullingepartiet.se/
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•  Delta på marknadsdagar och andra evenemang.  

 

•  Genomföra möten med andra lokala partier.  

 

• Genomföra verksamhetsbesök i Tullinge och Botkyrka. 

• Sätta upp en valstuga på Tullinge Torg som vid tidigare val 2014 och 2010. 

• Genomföra dörrknackning före valet.  

 

• Genomföra evenemang för Tullingebor som exempelvis att hyra Skansentåget. 

• Delta i olika debatter/evenemang/aktiviteter kopplade till Botkyrka kommun 

 

Medlemmar 

 
Tullingepartiet har 240 betalande medlemmar och sammantaget ca 500 medlemmar när alla 

familjemedlemmar är inräknade. 

 

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 under 2017.  

 

Ekonomi 
 

Vid årsskiftet fanns 212 728 kronor kvar i Tullingepartiets kassa.  

 

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 

2017 har varit 100 kronor. Styrelsen föreslår en oförändrad avgift för år 2018. En nyhet för 

2018 är dock att medlemmarna klan betala sin medlemsavgift till Tullingepartiets nya Swish-

nummer. 

 

Slutord 

 
Tullingepartiet kan se tillbaka på ett lyckosamt år. Det är av stor vikt att partiet kan rekrytera, 

behålla och engagera medlemmar som vill vara med och ta nästa steg mot Tullinge egen 

kommun.  
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Avslutningsvis riktar styrelsen ett varmt tack till alla berörda för insatser under det gångna 

verksamhetsåret 2017 och hoppas på en fortsatt god utveckling  

 

Styrelsen ser fram mot ett spännande 2018 då förhoppningen är att Tullingepartiet ska göra ett 

bra resultat i kommunalvalet och därmed ta ett stort steg mot målet Tullinge egen kommun.   

 

 

 

 

 

 

Tullinge 2018-03-14 

 

__________________________  _________________________ 

Camilla Jägemalm   Per Börjel 

__________________________  __________________________ 

Christian Wagner   Anders Thorén  

__________________________  __________________________ 

Louise Linder    Elisabet Thorén 

__________________________  __________________________   

Carl Widercrantz   Rita Ilomäki  

__________________________   

Fredrik Ahlinder      

  

   


