Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen
Vid det digitala årsmötet 2020-06-15 utsågs följande styrelse
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Staffan Teste
Larsgösta Almgren
Per Börjel
Anders Thorén
Louise Linder
Rita Ilomäki
Camilla Jägemalm
Christian Wagner
Lena Tikkanen

Carl Widercrantz har varit adjungerad som sekreterare i styrelsen.
Årsmötet valde Klas Bovin till revisor och Ulla Nordberg till revisorssuppleant.
Till föreningens valberedning valdes Nils-Bertil Carlson Estrada, Mats Westerberg och
Margareta Zethraeus.

Ett annorlunda år
År 2020 går till historien som ett mycket speciellt år. Ingen kunde vara beredd på den kris
som Coronapandemin har inneburit. Krisen är inte över, den fortsätter att sätta sina spår i hela
samhället.
För Tullingeparites del har pandemin bidragit till att vi blivit mer digitala. Många ledamöter
och förtroendevalda har använt digitala medel för att delta i möten och klara sina olika
åtaganden.
Tullingepartiets årsmöte för 2020, som skulle gått av stapeln 23 mars, fick skjutas upp
anledning av Coronaviruset och den rådande situationen.
Styrelsen konsulterade Tullingepartiets revisorer samt tog hänsyn till Regeringens nya lag
2020:198 "angående tillfälliga undantag för att underlätta föreningsstämmor". Mot bakgrund
av detta beslutades att årsmöte skulle ske digitalt den 15 juni.
En annan konsekvens av pandemin är att många av de utåtriktade aktiviteterna har ställts in.
Istället har arbetet koncentrats till digitala kampanjer och närvaro på sociala medier.
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Styrelsearbetet
Styrelsen har förutom informella kontakter genomfört 10 protokollförda möten under året.
Kallelse och möteshandlingar har skickats ut med e-post i god tid före varje styrelsemöte.
Styrelsens möten har huvudsakligen skett digitalt via Microsoft Teams.
En särskilt betydelsefull händelse var att de omdiskuterade flygplansmonumenten äntligen
uppfördes vid infarten till Rikstens Friluftsstad. Uppförandet kom till stånd efter ett intensivt
arbete från Tullingepartiet och täta kontakter mellan Anders Thorén, F18 Kamratförening och
ett antal företagssponsorer med Sigicom i spetsen.
Monument håller minnet av flygflottiljen vid liv. Redan 2011 skrev Tullingepartiet en motion
om att placera ett minnesmonument på en central plats i Riksten. Syftet var att levandegöra
Tullinges historia och därmed påminna om all den aktivitet som funnits på området för länge
sedan. Vi är därför otroligt glada att monumentet äntligen är på plats och vi vill rikta ett stort
tack till de sponsorer som möjliggjort konstverket.

Flygplansmonument vid Riksten.

Digital oppositionspolitik
Med starkt stöd från Tullinges väljare har Tullingepartiet fortsatt att föra en kraftfull
oppositionspolitik både i och utanför de olika kommunala organen.
En tydlig skillnad mot kommunledningen är synen på bostadsbyggande. Mittenmajoriteten
strävar efter fler och mer varierade bostäder inom kommundelarna. Färdigställda nya bostäder
ska vara minst 1000 bostäder per år.
För Tullingepartiet är inte ökad variation i bostadssammansättningen ett självändamål. Det är
viktigare att varje område får utvecklas efter egna förutsättningar. Nybyggnation måste
harmonisera med befintlig bebyggelse och därmed passa in i områdets karaktär.
Tullingepartiet kommer konsekvent motsätta sig byggnation som hotar att förändra områdens
karaktär. Detta har tydliggjorts inte minst via Tullingepartiets digitala kanaler.
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Botkyrkas problem fortsätter
Utmärkande för 2020 är att Botkyrka kommun har haft fortsatt stora problem inom många
områden. I rankingar av skola och näringsliv hamnar Botkyrka kommun alltjämt i botten.
Dessutom är många missnöjda med den vård- och omsorg som kommunen erbjuder.
Problemen med otrygghet är stora. Närdemokratin är satt ur spel och det är svårt för invånare
att påverka utvecklingen. Samtidigt spenderar majoriteten pengar på tvivelaktiga projekt och
betalar ut föreningsbidrag till kritiserade föreningar som inte delar grundläggande
demokratiska värderingar. Det är inte acceptabelt, vilket Tullingepartiet påtalat genom
yrkanden, yttranden, interpellationer och debattartiklar i lokaltidningen.

Tullingepartiets folkvalda i kommunfullmäktige 2019-2022
Sedan valet 2018 har Tullingepartiet nio mandat dvs. nio ordinarie platser i
kommunfullmäktige och fem platser för ersättare.
Tullingepartiet representeras av följande personer i kommunfullmäktige:
Ledamot och gruppledare Anders Thorén
Ledamot Camilla Jägemalm
Ledamot och politisk sekreterare Carl Widercrantz
Ledamot Karin Nakamura Lindholm
Ledamot Per Börjel
Ledamot Nils-Bertil Carlson-Estrada
Ledamot Rita Ilomäki
Ledamot Christian Wagner
Ledamot Fredrik Ahlinder
Ersättare Josefin Norrgård
Ersättare Thomas Karlsson
Ersättare Pia Markie Ghareb
Ersättare Roland Forsman
Ersättare Margareta Zethraeus
Kommunstyrelsen
Ledamot Anders Thorén
Ledamot Carl Widercrantz
Ersättare Camilla Jägemalm
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Ersättare Karin Nakamura Lindholm

Av Tullingepartiet utsedda personer för förtroendeposter i
Botkyrka kommun 2019-2022
Sedan kommunalvalet 2018 har Tullingepartiet ingått en valteknisk samverkan med
Moderaterna i Botkyrka kommun. Det innebär att vi tillsammans tar fler mandat i nämnder,
bolag, utskott och beredningar med mera än vi skulle gjort om vi gått fram var och en för sig.
Tullingepartiets medlemmar har följande kommunala förtroendeuppdrag:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
2:e vice ordf. Carl Widercrantz
Ersättare Karin Nakamura-Lindholm
Ersättare Sture Nordberg
Kommunens revisorer
Ledamot Staffan Teste
Krisledningsnämnden
Ersättare Camilla Jägemalm
Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot Therese Lind
Ersättare Gunnel Mörkfors
Ersättare Rita Ilomäki
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
2:e vice ordf. Anders Thorén
Ersättare Janna Ljung
Ersättare Eleonore Wagner
Nämndemän i Tingsrätten
Kenneth Gustafsson
Dag Asplund
Josefin Norrgård
Nils-Bertil Carlson Estrada
Samhällsbyggnadsnämnden
2:e vice ordf. Christian Wagner
Ledamot Johanna Ahlinder
Ersättare Ove Högberg
Rådet för civilsamhällesfrågor
Ledamot Therese Lind
Socialnämnden
Ledamot Michael Hansen
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Ledamot Anna Marmlind
Ersättare Roland Forsman
Ersättare Ewa Norrgård
SYVAB
Suppleant Larsgösta Almgren
Teknik- och fastighetsnämnden
2:e vice ordf. Per Börjel
Ersättare Sture Nordberg
Ersättare Mats Westerberg
Utbildningsnämnden
Ledamot Bertil Rolf (har slutat i nämnden, ny i nämnden är Anett Hansen)
Ledamot Karin Nakamura Lindholm
Ersättare Mimmi Zethraeus
Ersättare Lena Tikkanen
Upplev Botkyrka AB
Vice ordf. Carl Widercrantz
Suppleant Anna Marmlind
Valnämnden
Vice ordf. Camilla Jägemalm
Ersättare Per Börjel
Vård- och omsorgsnämnden
Ledamot Kerstin Edman (har slutat i nämnden, ny i nämnden är Ewa Norrgåd)
Ersättare Fredrik Ahlinder
Ersättare Roland Forsman
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Ledamot Mihajlo Mrdjen
Dialogkommissionen
2:e vice ordf. Anders Thorén
Ledamot Rita Ilomäki
Fair Trade City
Vakant
Funktionsrättsrådet
Ledamot Fredrik Ahlinder
Investeringsberedningen
Ledamot Minna Savolainen
Näringslivsrådet
Ledamot Andreas Fredriksson
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Pensionärsrådet
Ledamot Thomas Karlsson
AB Botkyrkabyggen
Ledamot Nils-Bertil Carlsson Estrada
Suppleant Christian Wagner
Botkyrka stadsnät AB
Suppleant Gunn-Lis Asplund
Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum - MKC
Ledamot Kjell Lundberg
Ersättare Pia MarkieGhareb
Storsthlm
Ledamot Camilla Jägemalm
Ersättare Anna Marmlind
SRV Återvinning AB
Suppleant Andreas Fredriksson
Söderenergi AB
Suppleant Carl Widercrantz
Södertörns Energi AB
Suppleant Dag Asplund
Södertörns Fjärrvärme AB
Suppleant Sture Nordberg

Några av Tullingepartiets medlemmar.

Övriga aktiviteter under verksamhetsåret 2020
Sammankomster för medlemmar och förtroendevalda
För folk- och förtroendevalda har det anordnats en digital träff för erfarenhetsutbyte. Alla
närvarande ledamöter redogjorde för situationen i sin respektive nämnd/beredning/bolag.
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Dessutom diskuterades vilka frågor som blir viktiga att driva framgent. Inbjuden gäst var
journalisten och författaren Lars Åberg.

Hemsidan och sociala medier
Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt hela året.
Tullingepartiet har varit aktiva på både Facebook, Twitter och Instagram. På Facebook har
Tullingepartiet en egen grupp som är öppen för allmänheten. Dessutom finns det en
intergrupp för folk- och förtroendevalda.
Tullingepartiet har arbetat med riktad reklam till specifika målgrupper. Många medlemmar
har även gjort inlägg i Facebook-gruppen ”Alla som älskar Tullinge” där vi får ett bra
genomslag.
Eftersom vi med anledning av pandemin inte kan vara ute bland invånare som vi brukar, vill
vi påminna om vad vi gör och har gjort. Därför har nya videoklipp spelats in. Videoklippen
har handlat om simhall, badbrygga, Tullinge centrum, ny uppgång till pendeltåget, Hamra
grustag och stoppade bostäder med mera. Materialet har distribuerats via både hemsidan och
Facebook.

Therese Lind spelar in videofilm om simhall i Riksten.
Fotograf är Mikael Bodner.

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 digitala 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 som i år var annorlunda med
anledning av pandemin. Endas gruppledare fick delta i debatten som blev betydligt kortare
jämfört med ett vanligt år.

7

Exempel på några av de frågor som Tullingepartiet har debatterat i kommunfullmäktige är
följande:
•

Bevara Tullinges karaktär – nej till nytt miljonprogram.

•

Mer resurser till skola och äldreomsorg samt mindre pengar till icke kommunal
verksamhet som bland annat Mångkulturellt centrum.

•

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.

•

Botkyrkas problem med skolresultaten.

Nämnderna
Tullingepartiet har väckt olika ledamotsinitiativ samt bevakat Tullinges intressen på
kommunens nämndmöten. En del av arbetet har handlat om att slå vakt om att Tullinges
invånare, föreningar, organisationer och verksamheter inte ska missgynnas. Några exempel är:
•

Nej till ökad andel hyresrätter i Tullinge.

•

Nej till att ökad finansiering av MKC, Fair Trade City samt andra flummiga projekt.

•

Nej till märkliga demokratiexperiment som inte efterfrågas av invånarna.

•

Nej till att skattepengar betalas ut till föreningar med odemokratisk verksamhet.

•

Skarp kritik mot Miljö- och hälsoskyddsnämndens dåvarande ordförande, Myrna
Persson, som initialt hanterade miljöskandalen vid Kassmyragropen.

Tullingepartiet säger nej till bostäder som inte
passar in i områdens karaktär.

Övriga aktiviteter
I kommunen sker utöver kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämndsammanträden
även andra politiska arrangemang. Ambitionen är att närvara på så många aktiviteter som
möjligt. Några exempel är följande:
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•

Dialogkommissionen är majoritetens ”verktyg” för att utveckla närdemokratin. Vi i
Tullingepartiet deltar i dialogkommissionen men är helt klara på hur vi vill utveckla
närdemokratin: Tullinge egen kommun.

•

Det är inte bara vi i Tullinge som är missnöjda med närdemokratin. Även i Grödinge
märker man av hur tungrodd och tondöv kommunen är. Tullingepartiet har därför
stöttat Grödingeborna och bland annat deltagit vid överlämnandet av
namnunderskrifter för att försöka få till en Vårdcentral och BVC i Grödinge.

•

Trafikverket drog tillbaka sitt förslag om ny sträckning av Förbifart Tullinge etapp 1.
Det nya förslag som Trafikverket presenterade i augusti 2020 drogs tillbaka efter
samråd med berörda instanser. Den politiska majoriteten i Botkyrka och
Tullingepartiet lade ett gemensamt avslagsyrkande till det nya förslaget i vårt
remissvar till Trafikverket.

•

Tullingepartiet har föreslagit en förlängning av busslinje 726 från Tullinge station till
Riksten. Förslaget skickades till Trafikförvaltningen efter ett initiativ av Mats
Westerberg som är medlem och förtroendevald i Tullingepartiet.

•

Tullingepartiet har delat ut ett välkomstbrev till att nyinflyttade Tullingebor.

•

Tullingepartiet har överklagat flera projekt till Mark- och miljödomstolen.

•

Tullingeparitet har dock delat ut reflexer vid Riksten och Tullinge station under
december. Aktiviteten genomfördes på ett Coronasäkert sätt.

Kyrkofullmäktige
Tullingepartiet har deltagit digitalt i kyrkofullmäktige. En av Tullingepartiets frågor är att
församlingsmedlemmarna i högre utsträckning ska kunna påverka samt få kunskap om de
beslut som fattas i kyrkofullmäktige.
Två av Tullingepartiet motioner till kyrkofullmäktige har genomförts. Den ena motionen
handlade om att inför audioguider vid församlingens kyrkor. Den andra motionen gick ut på
att i anslutning till Tullinge kyrka, avsätta en särskild plats, där man kan sörja sitt husdjur.

Media
Tullingepartiet har under 2020 synts i både lokal- och riksmedia. I vanlig ordning har vi
skickat in insändare, debattartiklar och pressmeddelanden.
Ett antal intervjuer och nyheter om Tullingepartiet har publicerats via Mitt i Botkyrka samt
andra tidningar. Vidare har Tullingepartiet replikerat på olika artiklar och insändare.
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Planer för verksamheten 2021
•

Fördjupa arbetet för Tullinge egen kommun genom att ta fram nya argument och
arbeta med att föra frågan framåt.

•

Förutom kommundelning föra fram andra viktiga frågor som kan förbättra vardagen
och trivseln för Tullingeborna. Exempel på sådana frågor är ett bättre centrum, en
simhall i Riksten, mer resurser till skolor, äldreboenden och en ny pendeltågsstation
med två uppgångar.

•

Öka antalet utåtriktade aktiviteter i takt med att Coronasituationen tillåter detta.

•

Fortsätta överklaga kontroversiella byggprojekt som riskerar förändra Tullinges
karaktär.

•

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

•

Anordna möten och utbildningssammankomster för Tullingepartiets förtroendevalda.

•

Fortsätta arbetet med sociala medier som Facebook och Instagram.

•

Kommunicera Tullingepartiets aktivitet via www.tullingepartiet.se

•

Genomföra kampanjer i olika delar av Tullinge.

•

Fortsätta vara aktiva i lokaltidningarna med insändare, annonser och uppslag/idéer till
redaktionella artiklar samt debattartiklar.

•

Genomföra verksamhetsbesök i Tullinge och Botkyrka när situationen tillåter.

•

Genomföra evenemang för Tullingebor som exempelvis att hyra Skansentåget.

•

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

Tullingepartiet gruppledare, Anders Thorén, i
Kommunfullmäktiges talarstol. Foto taget från
den digitala sändningen.
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Medlemmar
Tullingepartiet har 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 2020.

Ekonomi
Vid årsskiftet fanns 763 245 kronor kvar i Tullingepartiets kassa.
Den ekonomiska situation framöver ser god ut då vi med anledning av pandemin har sparat
pengar till kommande år. Inga arvoden till styrelsen har betalats ut under året, arbetet är
fortfarande ideellt.

Medlemsavgift
Tullingepartiets 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
2020 har varit 100 kronor. Styrelsen föreslår en oförändrad avgift för år 2021.

Slutord
Tullingepartiet kan se tillbaka på ett annorlunda 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. Det är också viktigt att vi rekryterar medlemmar med olika ålder och bakgrund.
Avslutningsvis riktar styrelsen ett varmt tack till alla berörda för insatser under det mycket
annorlunda och speciella verksamhetsåret 2020.
Styrelsen ser fram mot ett spännande 2021. Tullingepartiet ska öka antalet utåtriktade
aktiviteter (när situationen tillåter) och fortsätta att driva aktuella Tullingefrågor samt styra
mot målet Tullinge egen kommun.
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Tullinge 2021-03-29

__________________________

_________________________

Staffan Teste

Anders Thorén

__________________________

__________________________

Christian Wagner

Per Börjel

__________________________

__________________________

Louise Linder

Lena Tikkanen

__________________________

__________________________

Rita Ilomäki

Larsgösta Almgren

__________________________

Camilla Jägemalm
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