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PROTOKOLL 
 

från 
 

STYRELSEMÖTE  
 
i 
 

TULLINGEPARTIET, TUP 
 

 
Tid:  onsdag den 12 september 2012, 18.30–20.30 
 
Plats:  Konferensrummet på Medborgarkontoret i Tullinge.  
 
Närvarande:   Camilla Jägemalm, ordförande  

Klas Bovin 
Karin Nakamura Lindholm (del av tiden) 
Sandy Lind (del av tiden) 
Carl Widercrantz, POLSEK  
Jens Jenslin  
Bertil Rolf  

	   	  	   	  
Frånvarande:	  	   Anders Thorén  
  Elisabet Thorén	  	  
  Carl-Erik Spelmans  
 
§1 Mötets öppnande  
 Camilla öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 
	   	  
§2 Genomgång/godkännande av föregående protokoll från 22 augusti 2012 
	   Det fanns inga kommentarer till föregående protokoll. Protokollet från 22 
 augusti 2012 godkändes sedan. 
	  
§3 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan 
Anders har efterlyst en statistikdatabas. Carls bedömning är att kommunens 
databas är tillräckligt bra i nuläget.  
 
b) Kommunikation – Media   

 Carl har skrivit till nyhetschefen (Kalle Jönsson) på Mitt i med anledning av de 
 artiklar och insändare angående kommundelningsfrågan som har 
 publicerats. TuP upplever att det har publicerats artiklar och insändare med 
 faktafel som tyvärr har gjort situationen svår för oss. Kalle har svarat och vi 
 ska få möjlighet att träffa honom för att berätta om problematiken och därmed 
 skapa en bredare förståelse för frågan. Beslutades att Carl och Elisabet deltar på 
 mötet och tar med exempel på felaktigheter som tidningen har skrivit.  
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 c) Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook ug,  

Klas redogjorde för den ekonomiska situationen (se utdelat papper). Kassan den 
11/9 2012 är 133 997 kr. Vi har idag 357 medlemmar, 2 har tillkommit och 1 
har avlidit.  
 
Facebook-gruppen har 292 medlemmar. Den senaste nyheten som Carl har 
postat är angående samråd 4 - 24 september om väg 226, Tullinge Tumba. 
Synpunkter ska ha kommit till Trafikverket senast den 24 september. Peter 
Wiklund har kommenterat inlägget och menar att det är snabba puckar som 
vanligt och dålig spridning på "nyheten". Ingen skillnad mot tidigare - trots 
fagra löften. Vidare har Nils-Bertil hört av sig till Carl. Han är orolig för hur 
mycket detta förslag konkurrerar med "Förbifart Tullinge". Beslutades dock att 
vi inte ska göra någon officiell skrivning från Tullingepartiets sida.   

 
b) Den andra vägen  
Gruppen har haft sammanträde den 6 september. Olika framtidsscenarier 
diskuterades. Några av punkterna på agendan var följande:  

• Eventuell ”Ja-sida”.  
• Kontakta Torslandapartiet. 
• Brev till Eskil Erlandsson.  
• Debattartikel om synnerliga skäl.  

	  
c) Tullinge kommun gruppen 
Gruppen träffades den 10 september. Olika praktiska frågor om t ex kommunala 
bolag, TuPs partiprogram och delningsutredningen diskuterades.  
 
Arbetsmaterial från Tom Thorell (se styrelseprotokoll 22 augusti) är gruppens 
utgångspunkt. Carl har fått i uppgift att ta fram data för de lokaler/lägenheter 
som de olika kommunala verksamheterna disponerar i Tullinge. Tanken är att vi 
skall göra en lokalförteckning med data  för utnyttjande. Varje förskola, skola & 
liknande ska framgå med yta och eventuellt kapacitet av t.ex. barn vuxna m.m. I 
den bästa av värdar finns en lokalförteckning sammanställt för hela kommunens 
verksamhet men någon sådan har Carl ännu inte funnit.  

  
 För att skåda in i framtiden behövs uppgifter om de aktuella exploateringar som 
 ligger i pipeline för Tullinge. Framledes så är det också intressant att se hur 
 personalresurserna är fördelade på olika nämnder, verksamheter och enheter.   

	  
d) ”Ja-kampanj/strategi” 

	   Första mötet blir på söndag den 16 september. 	  
	  
§4 Information från POLSEK (Carl)	  
	   Carl redogjorde för det senaste från kommunstyrelsen. TuP agerade i följade 
 ärende: 

• Även	  Södra	  Botkyrka	  bör	  ha	  en	  ungdomsmottaning	  (M)	  	  
• Öppna	  Åvägen	  i	  riktning	  från	  Tullinge	  mot	  Tumba	  (TUP)	  
• Dagsverksamhet	  för	  dementa	  på	  Kärsdala	  äldreboende	  i	  Tullinge	  (BP)	  
• Solskensvägen	  i	  Tullinge	  –	  Planbesked	  och	  planuppdrag	  för	  bostäder	  	  
• Skårdal	  –	  Ny	  utställning	  gatukostnadsutredning	  
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• Ändring	  av	  upphandlings-‐	  och	  inköpspolicy	  för	  Botkyrka	  kommun	  
	  
	   Carl informerade om kommande höstmarknad på Tullinge Torg den 29 
 september, kl 10-14. En person har hittills anmält sitt deltagande.  
 
 Beslutades att införa e-post utskick av protokollen igen, istället för att gå via 
 hemsidan, d.v.s. protokollen ska både skickas ut och finnas på hemsidan. Vi 
 utgår från att styrelsen redan vet hur man loggar in på hemsidan.  
 
 Diskuterades om att köpa smörgåsar till styrelsemötena då många kommer 
 direkt från sina arbeten. Beslutades att vi inte gör detta utan att var och en får 
 ordna med mat själva.   
	    
 En man från Marstrand har tagit kontakt med Carl för en tid sedan. Han ville ha 
 mer kunskap om kommunreformer (sammanslagningar och delningar). 
 Eventuellt kommer han till Stockholm för att få mer information. 
 
 Carl redogjorde för inbjudan till hållbarhetsveckan (16 -23 september). Bland  
 annat är ett av evenemangen ”Kulturyra i Riksten”. Det är en gratisfestival för 
 alla åldrar på Rikstensfältet. Festivalen invigs kl 12:00 den 22 september.  
 Andra intressanta evenemang i Tullinge är t ex följade: 

• Vad säger grundlagen om folkomröstningar? Föreläsning av Peter 
Eriksson 19 september kl 19 på Tegnérs Café.  

• Nyinflyttad i Tullinge (info från Botkyrka). Den 13 september kl 18:30 
på Tegnérs Café.  

 Den 18 september är det gruppledarträff och då kommer en av punkterna att 
 vara folkinitiativet.  
 
§5 Möten  
	   Mötet för förtroendevalda blir den 14 oktober i kommunalhuset. Inbjudan och 
 agenda kommer senare. Medlemsmöte beslutades preliminärt till 8 november. 
 Möte för Tullingebor är inte bestämt ännu.  
	  
§6 Medlemsrekrytering  
	   Camilla efterfrågar en person som kan genomföra medlemsinventering. 
 Beslutades att Louise Linder och Sol-Britt Areschoug ska kontaktas.  
  
 Beslutades att Carl ska ringa till nya medlemmar för att hälsa dem välkomna och 
 för att ta reda på deras intresseområden.  
	  
§7 Bemanning i KF 
	   Camilla och Carl redogjorde för situationen i KF-gruppen. I dagsläget kan Carl-
 Erik inte aktivt medverka i arbetet för TUP. Carl-Erik kommer att dock sitta 
 kvar i kommunfullmäktige men deltar inte aktivt på möten. Om ordinarie 
 ledamot inte kan närvara på ett sammanträde kommer Carl-Erik att fungera som 
 ersättare.       
 
§8 Övriga ärenden	  	   	  	  
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	   Bertil berättade om sin debattartikel angående folkinitiativ. Carl skickar ut en 
 kopia till styrelsen. 	  
 
 Bertil beskrev problematiken vid den trafikfarliga korsningen Nibblevägen-
 Örnbergsvägen. Diskuterades även angående hundägare som inte plockar upp 
 efter sina hundar i skogen.  
	  
§9 Nästa möte/ Avslutning  
 Nästa möte bestämdes till onsdagen den 10 oktober 2012 klockan 18.30.  
 
 
 
 

Vid protokollet    Justeras  
 
 
 
 Carl Widercrantz    Camilla Jägemalm   


