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PROTOKOLL 
 

från 
 

STYRELSEMÖTE  
 
i 
 

TULLINGEPARTIET, TUP 
 

 
Tid:  onsdag den 10 oktober 2012, 18.30–22.00 
 
Plats:  Konferensrummet på Medborgarkontoret i Tullinge.  
 
Närvarande:   Camilla Jägemalm, ordförande  

Klas Bovin 
Anders Thorén (del av tiden) 
Sandy Lind  
Carl Widercrantz, POLSEK  
Leif Thunholm, TuPs kommunrevisor (inbjuden) (del av tiden) 

	   	  	   	  
Frånvarande:	   Elisabet Thorén  
  Karin Nakamura Lindholm  
  Carl-Erik Spelmans  
  Bertil Rolf 
  Jens Jenslin 
 
§1	   Mötets	  öppnande	  	  
	   Camilla	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  deltagarna	  välkomna.	  
	   	  
§2	   Genomgång/godkännande	  av	  föregående	  protokoll	  från	  12	  september	  2012	  
	   Beslutades	  att	  Carl	  ska	  skicka	  tidigare	  styrelseprotokoll	  till	  Leif	  Thunholm.	  
	  
	   Problematiken	  vid	  den	  trafikfarliga	  korsningen	  som	  Bertil	  berättade	  om	  vid	  
	   föregående	  möte	  var	  inte	  vid	  Nibblevägen	  -‐	  Örnbergsvägen.	  
	  
	   Det	  fanns	  inga	  övriga	  kommentarer	  till	  föregående	  protokoll.	  Protokollet	  från	  12	  
	   september	  2012	  godkändes	  sedan.	  
	  
§3	   Leif	  Thunholm	  om	  rollen	  som	  kommunrevisor	  

Leif	  berättade	  om	  revisionen	  och	  rollen	  som	  kommunal	  revisor.	  
	  
När	  Leif	  fick	  uppdraget	  som	  revisor	  i	  kommunen	  trodde	  han	  att	  det	  kunde	  finnas	  
uppslag	  i	  rollen,	  som	  TuP	  kunde	  ha	  nytta	  av.	  Efter	  sitt	  första	  år	  kan	  han	  	   inte	  se	  saken	  
på	  samma	  sätt.	  Det	  finns	  inga	  partipolitiska	  frågor	  utan	  revisorerna	  är	  samstämda	  i	  
gruppen	  över	  alla	  partigränser.	  Leif	  önskar	  inför	  2013	  att	  TuPs	  nämndsledamöter	  
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funderar	  över	  områden	  att	  djuploda	  i.	  Vård	  och	  omsorg	  är	  ju	  ständigt	  aktuella	  med	  de	  
budgetöverdrag	  som	  där	  sker.	  Även	  utbildningen	  kommer	  att	  specialgranskas	  i	  år.	  	  
	  
Beslutades	  att	  nämndledamöterna	  ska	  lämna	  önskemål	  till	  Carl	  som	  är	  “spindeln	  i	  
nätet”.	  	  Sedan	  kan	  hela	  styrelsen	  diskutera	  sig	  samman	  om	  lämpligheten	  att	  driva	  en	  
viss	  fråga	  i	  revisionen.	  	  

	  
§4	   Information	  –	  rapporter	  från	  grupperna	  	  	  
	   A)	  Hemsidan	  

Det	  fanns	  inget	  nytt	  att	  rapportera.	  	  Anders	  ska	  undersöka	  möjligheten	  att	  införa	  en	  
önskebrunn	  på	  hemsidan.	  Anders	  ska	  även	  fråga	  Plucera	  angående	  en	  tidsplan	  för	  
Tullingekommun.se	  	  
	  
Styrelseledamöternas	  ålder	  är	  felaktigt	  angiven	  på	  Tullingepartiets	  hemsida.	  Carl	  
justerar.	  	  
	  
B) Kommunikation	  –	  Media	  	  	  
Den	  senaste	  tiden	  har	  TuP	  varit	  aktuella	  i	  media:	  

• DN	  uppmärksammade	  vår	  återremiss	  angående	  kommunens	  inköpspolicy.	  
• Medlemmen	  Elizabeth	  Bushby	  fick	  med	  en	  insändare	  i	  ”Mitt	  i”.	  	  

	  
Anders	  redogjorde	  för	  Elisabets	  tidigare	  förslag	  till	  "strategi"	  avseende	  hur	  vi	  ska	  agera	  
som	  förtroendevalda	  och	  vad	  gäller	  huvuddragen	  i	  vår	  kommunikation.	  Som	  vi	  
diskuterat	  tidigare	  bör	  vi	  under	  november,	  efter	  att	  det	  klubbats	  igenom	  i	  KF	  att	  det	  
blir	  folkomröstning:	  

	   1,	  göra	  ett	  utskick	  till	  hushållen	  i	  Tullinge	  
	   2,	  annonsera	  i	  Mitt	  i	  (helsida)	  i	  hela	  upplagan	  
	   	  
	   Förslaget	  (utskick	  +	  helsida)	  beräknas	  kosta	  ca	  50	  000	  kr.	  Beslutades	  att	  vi	  antar	  
	   Elisabets	  plan	  för	  att	  tala	  om	  vad	  som	  hänt	  och	  vad	  som	  blir	  nästa	  steg	  samt	  
	   börja	  mejsla	  ut	  fördelarna	  med	  egen	  kommun	  och	  ge	  vår	  vision	  om	  Tullinge.	  	  

	  
Den	  20	  september	  hade	  Carl	  och	  Elisabet	  ett	  möte	  med	  Kalle	  Jönsson	  (nyhetschef	  på	  
Mitt	  i).	  Bakgrunden	  till	  mötet	  är	  att	  det	  har	  publicerats	  artiklar	  och	  insändare	  med	  en	  
del	  faktafel	  som	  tyvärr	  har	  gjort	  situationen	  svår	  för	  TuP.	  Mötet	  var	  konstruktivt	  och	  vi	  
fick	  möjlighet	  att	  berätta	  om	  vår	  bakgrund	  och	  därmed	  skapa	  en	  bredare	  förståelse	  för	  
frågan.	  	  
	  
C) Ekonomi	  –	  Budget	  –	  medlemmar,	  Facebook	  ungdomsgruppen,	  	  

	   Klas	  redogjorde	  för	  den	  ekonomiska	  situationen,	  se	  utdelat	  papper.	  	  
	  

D) Den	  andra	  vägen	  
Klas	  berättade	  om	  ”Nya	  Sigtuna	  stad”.	  Och	  sitt	  nästan	  1	  timme	  långa	  telefonmöte	  med	  
några	  styrelseledamöter	  i	  "Nya	  Sigtuna	  Stad".	  Rapport	  från	  mötet	  har	  skickats	  ut.	  	  
	  
Carl	  har	  förberett	  ett	  brev	  till	  Riksdagsledamoten	  Kerstin	  Lundgren	  (C).	  	  
	  
Carl	  redogjorde	  för	  sitt	  samtal	  med	  Torslandapartiet	  där	  bland	  annat	  följande	  
diskuterades:	  

• TP	  analyserar	  vad	  som	  gick	  snett	  och	  varför	  beslutsfattarna	  i	  Stockholm	  
ändrade	  sig.	  	  
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• TP	  har	  något	  på	  gång	  i	  Sthlm	  som	  de	  tyvärr	  inte	  kan	  berätta	  om	  nu.	  Anders	  
(ordförande)	  återkommer	  angående	  detta	  så	  fort	  det	  är	  möjligt.	  	  

• TP	  konstaterar	  att	  indelningslagen	  inte	  fungerar.	  Vi	  måste	  väcka	  debatt	  för	  att	  
få	  till	  en	  förändring.	  Detta	  är	  givetvis	  ett	  långsiktigt	  arbete!	  	  

• Nyckeln	  är	  enligt	  Anders	  att	  riksdagsmän	  börjar	  driva	  vår	  fråga.	  Per	  Bill	  och	  Åsa	  
Torstensson	  kan	  antagligen	  vara	  viktiga	  personer	  i	  en	  sådan	  process.	  	  

• Den	  26	  oktober	  anordnar	  Drevvikenpartiet	  ett	  seminarium	  om	  hur	  lokala	  
partier	  kan	  samarbeta.	  

	  
E) Tullinge	  kommun	  gruppen	  

	   Tom	  Thorell	  fortsätter	  med	  sitt	  arbete.	  Fanns	  inget	  nytt	  att	  rapportera.	  	  
	   Sandy	  skickar	  information	  om	  exploateringar	  till	  Tom.	  	  
	  

F) ”Ja-‐kampanj/strategi”	  
	   Nytt	  möte	  ska	  bokas	  in.	  Se	  Elisabets	  plan	  under	  ”b)”.	  	  
	  
§5	   Rapport	  från	  höstmarknaden	  	  
	   Sandy	  rapporterade	  från	  marknaden	  som	  var	  lyckad.	  Dock	  tråkigt	  att	  så	  få	  personer	  
	   ställde	  upp.	  	  
	  
§6	   Information	  från	  POLSEK	  (Carl)	  
	   Anders	  berättade	  om	  Åvägen	  som	  debatterades	  i	  KF.	  Tyvärr	  fick	  vi	  som	  väntat	  avslag.	  
	   Bl.a.	  med	  motiveringen	  att	  DeLaval	  motsätter	  sig	  en	  öppning.	  Anders	  och	  Carl	  kommer	  
	   tillsammans	  med	  Folkpartiet	  att	  ha	  ett	  möte	  med	  ansvarig	  för	  markfrågor	  hos	  DeLaval.	  
	  
	   Anders	  och	  Car	  har	  tittat	  på	  lediga	  lokaler	  i	  Tullinge	  C,	  bredvid	  Medborgarkontoret.	  Ca	  
	   170	  kvm	  (tre	  kontorsrum).	  Hyra	  =700	  kr/kvm	  per	  år	  (kan	  gå	  ner	  till	  600	  kr/kvm).	  	  
	  
	  	   Carl	  utformar	  ett	  preliminärt	  schema	  för	  aktiviteter	  nästa	  termin	  (årsmöte,	  
	   marknadsdagar	  mm).	  	  
	  
	   Carl	  redogjorde	  för	  Helena	  Isakssons	  ärende.	  Bakgrunden	  har	  skickats	  ut	  till	  styrelsen.	  
	   Beslutades	  att	  TuP	  inte	  ska	  driva	  detta	  aktivt.	  Vi	  bör	  avvakta	  tillsvidare.	  TuPs	  
	   huvudmål	  är	  att	  Tullinge	  ska	  bli	  egen	  kommun.	  Under	  tiden	  som	  denna	  process	  pågår	  
	   ska	  vi	  bevaka	  och	  arbeta	  med	  de	  frågor	  som	  har	  bäring	  på	  Tullinge.	  	  
	  
	   Carl	  redogjorde	  för	  Peter	  Erikssons	  ”föreläsning”	  om	  folkinitiativ	  på	  Tegnérs	  Café.	  
	   Några	  intressanta	  synpunkter	  var	  följande:	  

• Kampanjorganisationen.	  Båda	  sidorna	  (ja	  och	  nej)	  bör	  få	  lika	  mycket	  resurser.	  	  
• Resultatet	  ska	  följas	  oavsett	  hur	  många	  som	  deltar.	  	  
• Hela	  Botkyrka	  bör	  få	  delta	  i	  en	  folkomröstning.	  	  

	  
	   Carl	  redogjorde	  för	  den	  årliga	  nyckeltalskonferensen	  som	  denna	  gång	  gick	  av	  stapeln	  i	  
	   Haninge.	  	  
	   	   	  
§7	   Förtroendesöndagen	  14	  oktober	  	  
	   Carl	  och	  Camilla	  redogjorde	  för	  program	  mm.	  Planering	  av	  förtroendesöndagen	  
	   gjordes	  direkt	  efter	  styrelsemötet.	  
	  
§8	   Middag	  för	  supersamlare	  
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	   Förslagsvis	  blir	  det	  lördagen	  den	  17	  november.	  Carl	  undersöker	  möjligheterna.	  
	   Kostnaden	  bedöms	  till	  ca	  15	  000	  kr	  totalt	  (middag	  för	  30	  personer).	  Tom	  Thorell	  ska	  
	   också	  bjudas	  in.	  	  
	  	  
§9	   Medlemsmöte	  
	   Preliminärt	  datum	  är	  satt	  till	  den	  8	  november.	  Mötet	  kommer	  dock	  att	  flyttas	  fram.	  
	   En	  grupp	  som	  förbereder	  mötet	  skall	  tillsättas.	  	  
	  
§10	   Frågan	  om	  Böneutrop	  
	   Styrelsen	  beslutade	  att	  frågan	  bör	  avgöras	  av	  dem	  som	  berörs	  och	  bor	  i	  området.	  
	   Folkomröstning	  kan	  t	  ex	  vara	  lämpligt.	  	  
	  
§11	   Övriga	  ärenden	  	   	  

a) Beslutades	  att	  Carl	  ska	  beställa	  den	  nya	  ”kommunalhandboken”	  (3-‐4	  stycken).	  	  
	   	  
	   B)	  Beslutades	  att	  vi	  ska	  erbjuda	  Lasse	  Gärling	  1	  000	  kr	  i	  startbidrag	  till	  patientrådet.	  	  
	  
§12 Nästa möte/ Avslutning  
 Nästa möte bestämdes till torsdagen den 8 november 2012 klockan 18.30.  
 
 
 
 

Vid protokollet    Justeras  
 
 
 
 Carl Widercrantz    Camilla Jägemalm   


