Verksamhetsplan för 2021
Vi planerar att genomföra fler aktiviteter när den pågående Coronapandemin har klingat av.
Denna verksamhetsplan utgör en inriktning för vad Tullingepartiet vill göra samt hur vi vill
utvecklas.
Tullingepartiet ska med tydlig kommunikation, fakta och aktiviteter visa att Tullinge egen
kommun kan vända den negativa utvecklingen i kommundelen Tullinge. Vi ska driva
konkreta och lokala frågor som förbättrar vardagen för Tullingeborna.
Tillsammans med Tullingeborna är vi en stark kraft som kan öka närdemokratin, stoppa
kontroversiella byggen och värna Tullinges karaktär.
2021 ska vi vinna fler Tullingebors förtroende enligt följande punktlista:
Extern kommunikation
•

Kommunicera att Tullingepartiet är en nagel i ögat på kommunledningen och att vi
gjort skillnad under nuvarande mandatperiod.

•

Kommunicera och tydliggöra Tullingepartiets inställning i dagsaktuella och relevanta
kommunfrågor. Alltid med Tullinges bästa för ögonen.

•

Alltid följa Tullingepartiets grafiska profil, oavsett om det handlar om flygblad,
hemsidor, profilkläder eller andra platser där vi är representerade som parti.

•

Fortsätta arbetet med sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram. Betala för
marknadsförda inlägg och rikta dessa till specifika målgrupper.

•

Förse media med pressmeddelanden och material som kan ha nyhetsvärde.

•

Fortsätta vara aktiva i Mitt i Botkyrka 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 tullingepartiet.se och tullingekommun.se

Externa aktiviteter
•

Genomföra verksamhetsbesök i Tullinge och Botkyrka (när situationen tillåter).

•

Inrikta vissa aktiviteter till tydliga målgrupper, till exempel till nyinflyttade,
barnfamiljer etc.

•

Genomföra evenemang för Tullingebor som exempelvis att hyra Skansentåget.
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•

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.

•

Fortsätta överklaga kontroversiella byggprojekt som kan förändra Tullinges karaktär.

•

Genomföra kampanjer i olika delar av Tullinge med särskilt fokus på Riksten.

•

Delta i olika debatter/evenemang och aktiviteter.

Internt arbete
•

Ta fram nya fakta som kan stärka Tullingepartiets argumentation och föra
kommundelningsfrågan framåt.

•

Hålla igång specifika arbetsgrupper som sedan rapporterar till styrelsen.

•

Fördjupa strategiska metoder för att få ut Tullingepartiets budskap samt öka
väljarstödet.

•

Planera aktiviteter inför valet 2022.

•

Satsa på aktiviteter och arrangemang som stärker samhörigheten bland styrelsen,
medlemmar 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.

•

Sträva efter att föryngra och höja kompetensen inom olika områden, i styrelsen.

•

Anordna möten och utbildningssammankomster för Tullingepartiets förtroendevalda.

•

Boka in personliga möten med nya medlemmar.
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Arbete i kommunfullmäktige och nämnder
•

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

•

Vara aktiva i kommunen med enkla frågor, ledamotsinitiativ, 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.

3

