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Verksamhetsplan för 2020 

Vi kommer inte kunna genomföra alla aktiviteter som planerat på grund av den pågående 

Coronakrisen. Det är svårt att bedöma när krisen är över. Denna verksamhetsplan utgör dock 

en inriktning för vad Tullingepartiet vill göra samt hur vi vill utvecklas. De aktiviteter som 

inte kan arrangeras under 2020 kan förslagsvis genomföras senare.   

Vi har ingen moderorganisation på riks- eller regionnivå, men försöker ändå att bedriva viss 

lobbyverksamhet. Tullingepartiet har ett lokalt fokus och arbetar alltid för Tullinges bästa. 

Utvecklingen i Botkyrka går åt fel håll inom flera områden. Kommunledningen presenterar 

ständigt nya projekt men kommer aldrig tillrätta med de grundläggande problemen.  

Tullingepartiet ska med fakta, debattinlägg och aktiviteter visa att Tullinge egen kommun kan 

vända utvecklingen. Vi ska driva konkreta frågor som förbättrar vardagen för Tullingeborna.  

Tullingepartiet kan göra skillnad genom namninsamlingar, skyltkampanjer, upprop och 

tydliga ställningstaganden. Tillsammans med Tullingeborna är vi en stark kraft som kan 

stoppa kontroversiella byggen och värna Tullinges karaktär. 2020 ska vi vinna fler 

Tullingebors förtroende enligt följande punktlista:   

 

Extern kommunikation 

• 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. 

• Fortsätta arbetet med sociala medier som Facebook och Instagram. För att nå ut bättre 

ska vi vid behov betala för marknadsförda inlägg.  

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

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

redaktionella artiklar samt debattartiklar. 

• Ställa upp på intervjuer vid förfrågan från tidningar, studenter och andra.  

• Kommunicera Tullingepartiets aktivitet via www.tullingepartiet.se 

 

Externa aktiviteter 

• Genomföra verksamhetsbesök i Tullinge och Botkyrka. 

• 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.  

http://www.tullingepartiet.se/
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• Fortsätta överklaga kontroversiella byggprojekt som kan förändra Tullinges karaktär.   

• Genomföra kampanjer i olika delar av Tullinge.     

• Genomföra evenemang för Tullingebor som exempelvis att hyra Skansentåget.  

• Delta i olika debatter/evenemang och aktiviteter. 

• Följa upp och se till att olika projekt genomförs, exempelvis uppförandet av repliker 

(J35) vid rondellen till Riksten.  

 

Internt arbete 

• Spara tidningsartiklar och fakta som kan stärka Tullingepartiets argument.  

• Förbereda och skicka in en ny delningsansökan till Kammarkollegiet gällande 

Tullinge egen kommun.  

 

• Satsa på aktiviteter och arrangemang som stärker samhörigheten bland styrelsen och 

förtroendevalda. 

• Utveckla nya sätt att dela kunskap och erfarenheter mellan Tullingepartiets folk- och 

förtroendevalda.  

• Distribuera ordförandebrev för att informera om aktiviteter och händelser inom 

Tullingepartiet.  

 

Medlemmar  

• Rekrytera och engagera medlemmar som vill vara med och bidra till Tullingepartiets 

framgång.  

• Engagera yngre medlemmar som vill arbeta för Tullinges bästa.  

• Anordna möten och utbildningssammankomster för Tullingepartiets förtroendevalda, 

te x halvdagar vid Lida.  

• Boka in personliga möten med nya medlemmar.   

 

Arbete i kommunfullmäktige och nämnder 

• Fokus är att föra kommundelningsfrågan framåt intill dess det blir verklighet.  

• Fortsätta med arbetet i Botkyrka kommuns nämnder och utskott med mera samt göra 

Tullingebornas röst hörd i hela kommunen med hjälp av våra förtroendevalda. 
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• Vara aktiva i kommunen med enkla frågor, interpellationer, motioner, yrkanden och 

yttranden mm. 

• Revidera budgetdokumntet till kommunfullmäktige och bjuda in de förtroendevalda 

till att påverka innehållet. 

• Uppmana förtroendevalda att rapportera sitt nämndarbete i Tullingepartiets grupper på 

Facebook.  

• Slå vakt om att Tullinges föreningar, organisationer och verksamheter inte ska 

missgynnas.  

• Utveckla arbetet med ”mjuka” frågor som till exempel skola, utbildning och omsorg.  

• Följa kommunrevisorernas utvärderingar och agera mot slöseri. 

 

Kyrkofullmäktige 

• Ha god närvaro vid kyrkofullmäktige och andra aktiviteter som kyrkofullmäktige 

förpliktigar till. 

 

Samarbete/erfarenheter från andra lokalpartier 

• Föra en dialog med andra organisationer som arbetar för kommundelningar.  

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

Tullingepartiet. 

• Arrangera möte tillsammans med andra lokala partier i närområdet.  

 

               


