
PROTOKOLL
från

STYRELSEMÖTE 
i

TULLINGEPARTIET, TUP

Tid: onsdagen den 10 augusti 2011, 18.30–21.30

Plats: Konferensrummet på Medborgarkontoret i Tullinge 

Närvarande:  Klas Bovin, ordförande
Karin Nakamura-Lindholm
Camilla J (del av tiden)
Anders Thorén
Elisabet Thorén
Bertil Rolf 
Sandy Lind
Carl Widercrantz, POLSEK, sekreterare 

Frånvarande: Carl-Erik Spelmans
Jens Jenslin

§1 Mötets öppnande 
Klas öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 

§2 Genomgång/godkännande av föregående protokoll
Konstaterades att det inte fanns något att rapportera om, som inte var med på 
dagens agenda. Protokollet från 30 maj 2011 godkändes sedan.

§3 Information – rapporter från grupperna
a) Hemsida. 
Anders gav en redogörelse för läget med hemsidan. Den är i princip klar men 
vissa mindre justeringar behöver göras. Det är givetvis svårt att mäta intresset 
redan nu, men det har varit ganska ljumt. Hemsidan är ibland långsam i att växla 
mellan menyer vilket kan vara en orsak till det låga intresset. 

b) Kommunikation – Media. 
Elisabet informerade om kartan och kommande Tullingeutskick. De tidigare 
inlagda uppgifterna har återigen kontrolleras så att allt ska vara korrekt. Och 
ytterligare några uppgifter har lagts till under faktarutan. Texten är skriven så att 
vi målar upp bilden av Tullinge kommen utan att egentligen nämna 
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”RestBotkyrka”. Utskicket kommer ske i augusti. 8000 exemplar ska tryckas, ca 
1300 blir i överlaga som vi kan spara och använda vid andra tillfällen. 

Gränsen för Tullinge diskuterades. Det råder oklarheter runt gränsen eftersom 
den antingen kan baseras på postnummer eller valdistrikt. Beslutades att vi tar 
bort den svarta linjen i Tullingesjön då det är där som skillnaderna finns. 

Sandy presenterade ett förslag om att författa debattartiklar. Styrelsen var positiv 
till förslaget eftersom debattartiklar är en naturlig kommunikationsplattform för 
ett parti. Det ger möjlighet att mer djupgående resonera om relevanta frågor. 
Carl utformar gärna förslag och utkast till debattartiklar. Den som har idéer om 
ämnen eller infallsvinklar kan kontakta Carl för att få hjälp att utveckla texten.  

c) Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook  ug 
Klas redogjorde för Tullingepartiets ekonomiska situation. Ett ekonomiskt 
dokument delades också ut. 

För tillfället har Tullingepartiet 241 medlemmar, varav 74 stycken enskilda 
medlemmar och 167 familjemedlemmar. Klas avser att sända ut 
medlemsavgifter efter att kartan kommit ut. Via hemsidan har det inkommit 15 
svar från gamla medlemmar (varav, en har utgått och två familjemedlemmar har 
tillkommit). Totalt rör det sig om 25 medlemmar inkl. familjemedlemmar som 
hörsammat uppmaningen att registrera sig på hemsidan. Detta måste därefter 
alltid kontrolleras manuellt av Klas.

Carl rapporterade om Facebook ug. Det är relativt lugnt på forumet. Carl har 
även blivit kontaktad av Helena Isakssons son som vill aktivera sig i TuP. 
Konstaterades att det är positivt med yngre personer som vill engagera sig. På så 
vis kan vi identifiera problem i t ex skolor och på ungdomsgårdar som vi inte 
annars uppmärksammar. Carl utarbetar ett förslag till en ungdomsgrupp. 

d) Delningsutredningen 
Klas, Karin, Bertil och Carl rapporterade från sitt möte med Katarina Berggren 
och Jens Sjöström den 9/8. Mötet var informellt och avslappnat. Bland annat 
diskuterades hur vi ska agera när utredningen är klar. Bertil lyfte frågan 
angående hur resultatet ska kommuniceras. Jens vill presentera resultatet via 
Dialogforum. Konstaterades att även annan media kommer behövas för att nå ut 
till fler medborgare. 

Kommunikationschefen (Marica Nordwall) och kommundirektören (Åsa 
Ratcovich) bör kommunicera en kortare sammanfattning. Till nästa möte (5/9) 
skall det komma ett förslag från tjänstemännen angående detta. Vi behöver finna 
en överenskommelse med de andra partierna om hur och när utredningen ska 
kommuniceras. Carl tar reda på hur delningsutredningar har presenterats i andra 
kommuner. 

Frågan om en eventuell folkomröstning/opinionsundersökning togs upp av 
Katarina. Socialdemokraterna var mycket intresserade av att veta vår inställning 
och hur vi skulle agera beroende på resultatet. 
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d) ”Den andra vägen”.  
Klas, Karin, Elisabet, och Carl berättade om gruppens möte med 
Nykvarnspartiet. Nykvarn är dock inte i samma situation som oss.

Klas informerade om vad som är gjort och vad vi planerar. Den här gruppen 
kommer få mycket att göra under hösten för att driva frågan om "Tullinge egen 
kommun" framåt. Oavsett vad som blir resultatet av delningsutredningen, så 
måste vi vara beredda med alla argument. En viktig del kommer bestå av att 
kommunicera ut att små och medelstora kommuner är mer populära bland sina 
invånare än mastodontkommuner.

Bland annat planeras att ta kontakt med politiker i Tullinge för att bilda 
”Tullingekoalitionen”. Vi kommer behöva de andra partiernas stöd. Att skapa en 
”allians” var ett av råden från Nykvarnspartiet. Vi behöver också få stöd från 
Tullingebor inför eventuellt kommande namninsamlingar. För att komma vidare 
måste vi få Tullingeborna med oss! 
   
Kommande möte bestämdes till 18/8 klockan 16.30 hos Klas. 

f) Tullinge kommun-gruppen 
Gruppen har inte haft något nytt möte ännu men ska boka in det inom kort. 
Bertil talade om tankar kring Närdemokrati. Det är bra att, i praktiska frågor, 
visa vad vi menar med närdemokrati. Vi måste visa hur invånare får inflytande. 
Vi måste engagera fler medlemmar!

§4 Planer inför hösten

a) Kommande säsong.
Diskuterades vad vi ska koncentrera oss på under kommande säsong. Några 
förslag var följande: 

1) Positiv information om små/medelstora kommuner (Fokus). Vi ska inte 
klaga på hur dåligt Botkyrka är. Vi måste snarare fokusera på hur bra 
Tullinge kommun skulle bli. 

2) Förbereda Tullingeborna på det ”naturliga” med egen kommun.
3) Ta fram motargument till majoritetens argument.
4) Förbereda argument för/emot delningsutredningens resultat.
5) För att få igång fler medlemmar måste vi synas (inlägg, artiklar och flera 

”jippon” osv.). Vi behöver få ihop fler människor som kan göra mer.
  

b) Utskick av Karta. 
Kartan ska skickas ut i slutet av augusti. Faktura för medlemsavgiften 
kommer därefter att skickas ut.

c) Sensommarmarknaden
Sensommarmarknaden kommer vara lördagen 3 september. Beslutades att 
tillsätta en grupp som ansvarar för arbetet med marknaden. Gruppen kommer 
bestå av Klas, Sandy, Carl och eventuellt någon mer. En central del av 
programmet blir att koncentrera oss på medelstora kommuner enligt tidningen 
Fokus. Även medlemsrekrytering blir viktig. Önskebrunnen blir ett 

3



återkommande inslag! Bestämdes att vi ska lyfta fram resultaten från 
vårmarknaden för att kunna ge en återkopplig.    

d) Dialogforum.
Beslutade att vi avstår dialogforum och bildar eget. Vi vill dock inte ”bränna 
våra skepp”. Därför tar vi enbart en paus i vårt ledamotskap i Dialogforum 
Tullinge och anordnar eget ”dialogforum” med början i Riksten i september. Vi 
hoppar av men kan komma tillbaka om det blir en förändring där vi får större 
inflytande. Carl utarbetar nu ett offentligt meddelande som ska vara väl 
motiverat där vi noga anger skälen till att vi inte vill fortsätta samarbetet i 
Dialogforum. Det handlar bland annat om avsaknad av inflytande från oss. Klas, 
Anders, Helena och Carl kommer arbeta med Rikstensmötet och hur detta ska 
offentliggöras. 

Huvudskälet till vår paus handlar om att vi är missnöjda med vissa aspekter och 
vill göra saker bättre! Vi är exempelvis kritiska mot hur dialogen och 
informationen ser ut. Men även den dåliga insynen - vi får inte vara med och 
planera trots att vi är största partiet i Tullinge. 

e) Informationskväll i Riksten.
Mötet planeras till september. Förslagsvis kommer mötet inriktas på 
informationsutbyte och medlemsrekrytering. Ansvariga personer för detta 
arrangemang har ännu inte utsetts. 

f) Tullingedagen
Tullingedagen var planerad till lördagen den 1 oktober. Det kan dock bli aktuellt 
att skjuta på denna punkt tillsvidare på grund av den nu pågående 
delningsutredningen. Carl ansvarar för att sammankalla en grupp med ansvariga 
personer. 

Carl har talat med fastighetsägaren i Tullinge centrum. Vi får låna scenen. 
Fastighetsägaren är positiv till Tullingepartiet och tycker det är kul med aktivitet 
i Centrum.   

§5 Samtalsgrupper och kärnfrågor 
Det finns inget nytt att rapportera om. Region Flemingsberg är den enda 
gruppen som har haft ett första möte. Det uppstod ett par frågor som Carl ska 
besvara.

Carl ansvarar för att de andra grupperna kommer igång med möten. Vi kommer 
även att starta upp två ny grupper – ”Näringslivet i Tullinge” och ”Riksten”. 
Rikstensgruppen bildas förslagsvis i samband med att vi har Rikstensmötet och 
då kan värva folk som vill engagera sig i området. 

§6 Information från POLSEK (Carl) 
a) Ny ersättare i KF.
 Anders Markie blir ny ersättare i kf istället för Marcus Zetterberg. Skälet är att 
Marcus Zetterberg är intresserad men inte har tid att vara med. Carl har anmält 
avsägelsen. Fullmäktige ska först ta emot avsägelsen och begära ny 
röstsammanräkning av länsstyrelsen som därefter meddela vilken person som 

4



ska ersätta Marcus. Fullmäktige tar emot avsägelsen 30/9 och sedan kommer 
Anders Markie att kunna kallas till oktobersammanträdet.

Karin bekräftade även att hon kommer ha mer tid och därför vara aktiv som 
gruppledare under hösten. Målet är att KF-gruppen nu ska vara komplett vid 
varje möte. 

b) Policy ”Riktlinjer för Massmedia”
Styrelsen beslutade att anta den mediapolicy som Carl har utformat. Någon 
mindre justeringar kommer dock att göras. Riktlinjerna är ett verktyg som 
hjälper oss att föra ut en gemensam bild av Tullingepartiets politik. Avsikten är 
att skapa en rutin. Förhoppningsvis skapar det trygghet i hur vi ska agera. 

c) Replik på Jill Melinders insändare
Carl redogjorde för läget. Bakgrunden till insändaren var ett olycklig uttalande i 
kommunfullmäktige. En replik är inskickad till Mitti. 

Carl formulerar några rader i beredskap om ämnet kommer upp igen. 
Konstaterades att vi måste vara försiktiga med ordval i fortsättningen. Vi får inte 
bjuda på något mer! En ordlista ska utarbetas av Carl. Den ska fungera som stöd 
och hjälp så att vi balanserar orden rätt. 

d) Rapport från KF debatt flerårsplan samt TuP vårfest
Carl rapporterade om flerårsplandebatten och vårfesten. Debatten var 
innehållsrik och Tullingepartiets ledamöter gjorde en mycket bra insats. Även 
den efterföljande festen blev lyckad.

e) Tullinge områdesgrupp BRÅ info möte! 
Carl informerade om en inbjudan från lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet) 
och områdesgruppen som har bjudit in Håkan Fransson till Tullinge. Håkan är 
en mycket framgångsrik drogförebyggare. Han kommer att berätta om arbetet 
med att minska alkoholdrickandet bland ungdomar och om de resultat man nått. 
Datum är 12 september i Trädgårdsstadsskolans matsal. Det finns möjlighet att 
höra föreläsningen vid två tillfällen, kl 15.00 – 16.30 och kl 19.00 – 20.30. 
Evenemanget finns inlagt i Tullingepartiets kalender. 

§7 Övriga ärenden:  
a) Parkeringsproblem vid vårdcentralen  
Anders och Carl informerade om vad som har hänt. Bakgrunden är att det har 
införts nya P-regler vid Vårdcentralen. Nu får man enbart parkera gratis klockan 
10.00 - 13.00 med P-skivan. Övrig tid är det avgift. Anledningen till att man 
införde P-avgift är enligt uppgift att de som arbetar i området använde 
besöksparkeringen för sina egna bilar. Det fanns inga platser för besökande. 
Hemsö och hyresgästerna har haft ett möte den 19 april och där beslöt man att 
parkeringen runt vårdcentralen skulle vara två timmar fritt dygnet runt med P-
skiva. Dock har ingen åtgärd vidtagits ännu.  

b) Nils-Bertils förslag om aktivitet vid Tullinge Torg ang. p-platser
Carl redogjorde för Nils-Bertils förslag. Nils-Bertil är irriterad på att 
parkeringsvakter lappar bilar när det finns lediga platser. Hans förslag var att 

5



dela ut P-skivor och sätta upp affischer med budskapet ”Glöm inte P-skivan”. 
Det finns dock risk att kampanjen kan missuppfattas. Det kan ge fel intryck, dvs. 
att TuP tycker det är bra med P-situationen i Tullinge och att vi gillar P-
vakternas arbete. Beslutades därför att avsluta ärendet eftersom vi inte för 
närvarande har någon bra lösning på problematiken. 

c) Beslut om Policy för uppvaktningar inom TuP
Klas och Carl förslog en policy för uppvaktningar. Beslutades att styrelsen och 
de folkvalda ska uppvaktas vid jämna födelsedagar. Kostnad för gåva bestäms 
från fall till fall.

d) Per Börjels insändare. 
Per Börjel (medlem i TuP) har skrivit en insändare till Mitti. Klas redogjorde för 
ärendet. Klas har även skrivit till Per och lovat att ta upp ärendet med kf-
gruppen. Även om insändaren inte direkt berör Tullinge, så är det viktigt att 
uppmärksamma all aktivitet från Tullinge. 

§8 Nästa möte/ Avslutning 
Nästa möte bestämdes till onsdagen den 31 augusti klockan 18:30 på 
Medborgarkontoret i Tullinge. Därefter avslutades mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Carl Widercrantz Klas Bovin 
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