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PROTOKOLL 
 

från 
 

STYRELSEMÖTE  
 
i 
 

TULLINGEPARTIET, TUP 
 

 
Tid:  torsdag den 24 maj 2012, 18.30–20.30 
 
Plats:  Konferensrummet på Medborgarkontoret i Tullinge  
 
Närvarande:   Camilla Jägemalm, ordförande  

Anders Thorén 
Klas Bovin 
Elisabet Thorén  
Sandy Lind (del av tiden) 
Carl Widercrantz, POLSEK  
Jens Jenslin  
Bertil Rolf  

	   	  	   	  
Frånvarande:	  	   Karin Nakamura-Lindholm 
  Carl-Erik Spelmans  
 
§1 Mötets öppnande  
 Camilla öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 
 
§2 Genomgång/godkännande av föregående protokoll 
 Under § 6 i föregående protokoll sakandes uppgift om kostnaden för 
 Camillas telefon. Priset var 369 kr per månad för 24 månader. Protokollet från 
 25 april 2012 godkändes sedan. 
  
§3 Namninsamlingen 
 Bertil redogjorde för läget (se utdelat papper). Bertil bedömer att vi behöver 6 
 701 underskrifter (inklusive en marginal på 2 %). Idag har vi totalt 5 067 
 underskrifter. Tullingerösterna fördelar sig enligt följande: 
 Från hembesök: 45 % 
 Från Tullinge Torg 21 % 
 Från brevsvar 3 % 
 Från utskicket 30 % 
 
 För att nå målet krävs 1 634 (244 från övriga Botkyrka och 1390 från 
 Tullinge). Preliminärt slutdatum är midsommar. Bertil gick igenom åtgärderna. 
 Beslutades att vi ska göra två utskick. 
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 1, En påminnelse till alla hushåll i Tullinge (Camilla som avsändare). Detta ska 
 vara ett tydliggörande av att det är vår sista chans.  
 2, Massutskick till Södra Botkyrka (exklusive Tullinge).   
 
 Carl ska kontakta Anna Asp (kanslichef) för att få en exakt siffra över antalet 
 röstberättigade. Kommunen måste klargöra spelregler. 
 
 Redogjordes för ett tidigare möte med Håkan Hultgren där bland annat PuL och 
 offentlighetsprincipen diskuteras. Sekretessreglerna är ett problem. 
 Namnlistorna blir offentliga handlingar när de lämnas in vilket innebär att alla i 
 princip rätt att ta del av alla dessa. Man har också rätt att få kopior helt gratis.  
 Man har rätt att få handlingarna anonymt och behöver inte avslöja varför man 
 vill ha informationen. För att försvåra för våra motståndare kommer vi att 
 blanda listorna som en kortlek.  
 
 Rapporterades från mötet den 10 maj i Falkbergsskolan. Ett antal personer 
 anmälde sig för att hjälpa till med insamlingen. 
 
§4 Avsluta timeout i Dialogforum?  
 Redogjordes för läget och bakgrunden till vår timeout. Under våren 2011 
 beslutade vi att ta en "time-out" från Dialogforum i Tullinge. Anledningen 
 var att medborgarnas frågor och intresse inte tillvaratogs av majoriteten.  
 
 Under 2012 kommer troligen formerna för Dialogforum att ses över vilket är 
 positivt. Beslutades att vi under förutsättning att Tullingebornas frågor och 
 intressen sätt i fokus, deltar i Dialogforum Tullinge igen. Vi kommer tillbaka 
 och ser gärna en webbenkät som föregår varje Dialogforum. 
 
 Beslutades att Carl förbereder pressmeddelande och insändare till Mitit som ska 
 presenteras vid lämpligt tillfälle.  
 
§5  Möte med Sverker Eriksson  
 Camilla, Jens, Klas och Carl besökte Sverker Eriksson (chefsombudsman för 
 M, Sthlm Stad och Län) den 23 maj. Klas delade ut en sammanfattning av 
 mötet. Sverker var väl förbered och kände till TuP. Han menade att Moderaterna 
 i Botkyrka bör ta ställning i frågan, att vara neutral kommer inte att fungera. 
 Sverker tycker att vi borde ta ett initiativ till en diskussion om vad man 
 eventuellt kan göra tillsammans för att hitta en ”win-win-situation”. Han gav 
 inga svar på om en M-ledd regering skulle vara positiva till Tullinge egen 
 kommun. Och vi fick inget svar på hur vi skulle kunna gå vidare med frågan på 
 en högre nivå. 
 
§6 Sommarfest   
 Sommarfesten kommer att vara på Restaurang Akvarellen den 19 juni.  
   
§7 Information – rapporter från grupperna.   

a) Hemsidan  
Det fanns inget nytt att rapportera om.  
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b) Kommunikation – Media   
Elisabet redogjorde för insändaren som är inskickad till Södra sidan. Det är en 
replik på Robert Rasmussens insändare i Södra Sidan (nr 16). 
 
c) Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook ug,  

   Vi har 220 000 kr i kassam. Namninsamlingen har kostat 100 000 kr fram till 
 idag. Vi har 341 medlemmar.  
 
 I vår FB-grupp finns 303 medlemmar. Beslutades att göra om UG till officiell 
 grupp.  
 
§8 Rapport från vårmarknad    
 Det blev en lyckad vårmarknad trots att vädret inte helt gick att lita på. Mycket 
 folk och spännande diskussioner bidrog till en härlig inramning.  
 
 Vid vårt tält kunde besökarna skriva under för folkomröstningen. Tyvärr fick 
 vi inte in så många underskrifter. Även Socialdemokraterna hade dragit igång 
 en namninsamling för ytterligare en uppgång till pendeltåget. Vi uppmanade 
 besökare att stödja även den insamlingen! 
 
§9 En krona i skattehöjning? Ta in en konsult som kan motbevisa.  
 Punkten bordlades till nästa möte.  
 
§10 Rekrytering 
 Camilla efterlyste någon som kan inventerar våra resurser och kompetensen 
 hos medlemmarna. Vi behöver rekrytera förtroendevalda. Vi bör även börja 
 fundera på valsedeln till 2014.  
  
§11 Information från POLSEK  
 Riksten inbjudan. 
 Rapporterades om senaste nytt inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 Vi kommer bland annat att lägga följande: 
 1, Bifallsyrkande till Moderaternas motion om att höja  
 städstandarden.  
 2, Avslagsyrkanden till Hågelbyparken.  
 3, Avslagsyrkande angående ökade bidrag till Cirkus Cirkör.  
 4, Särskilt yttrande angående revidering av riktlinjerna för  
 Dialogforum.  
 5, Särskilt yttrande angående Botkyrkas nya varumärkesplattform.  
 
 Carl berättade om ett brev från Grödinge Hembygdförening angåemde 
 Botkyrkas planer på att lägga ned Olberga skolan i Grödinge. Beslutades att vi 
 ska ställa oss på Hembygdföreningens sida för att bevara gammalt och fint 
 framför modernt tänkande med stordrift i större enheter mm. Ärendet ligger 
 utanför vårt kärnområde men ger ändå en möjlighet att skapa sympati.  
  
 Redogjordes för olika aktiviteter som Botkyrka kommer anordna, bland annat 
 Botkyrkas ungdomsfestival 15 juni 2012-06-24. Carl meddelade även att Anna-
 Maria Sarlis kommer att sluta som förtroendevald. 
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§12 Övriga ärenden  

1) Kommunjurist 
Camilla berättade om en bekant som är kommunjurist (Leif Nilsson) i Knivsta 
Camilla kontaktar honom.   
 
2) Årets Tullingebo 
Nils-Bertil tycker att vi ska inför ett pris för årets Tullingebo Det är en bra idé 
som skulle kunna ge oss en positiv uppmärksamhet.  
 
3) M i Tullinge  
Carl redogjorde för det senaste om M i Tullinge. Splittring mellan M i 
Botkyrka och M i Tullinge ser ut att blir större. 
 
4) Helena Isaksson  
Helenas beteende i nämnden diskuterades. Hon har mycket engagemang men 
det kan ibland ge motsatt effekt. Det är dock inte rätt tidpunkt att hantera denna 
fråga nu. 

 
§13 Nästa möte/ Avslutning  
 Nästa möte bestämdes till onsdagen den 27 juni klockan 18.30 på 
 Medborgarkontoret i Tullinge.  
 
 
 
 

Vid protokollet    Justeras  
 
 
 
 Carl Widercrantz    Camilla Jägemalm   


