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PROTOKOLL	  
från	  

STYRELSEMÖTE	  	  
i	  

TULLINGEPARTIET,	  TUP	  
Tid:	   	   Onsdagen	  den	  29	  februari	  2012,	  18.30–20.30	  

Plats:	   	   Konferensrummet	  på	  Medborgarkontoret	  i	  Tullinge	  	  

Närvarande:	   	  	   Klas	  Bovin,	  ordförande	   	  

Karin	  Nakamura-‐Lindholm	  

Anders	  Thorén	  

Camilla	  J	  

Elisabet	  Thorén	  	  	  

Bertil	  Rolf	  

Jens	  Jenslin	  

Sandy	  Lind	  (del	  av	  tiden)	  

Carl	  Widercrantz,	  POLSEK,	  sekreterare	  	  

Frånvarande:	   	   Carl-‐Erik	  Spelmans	   
	  
	  

	  
§1	   Mötets	  öppnande	  	  
	   Klas	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  deltagarna	  välkomna.	  	  
	  
§2	   Genomgång/godkännande	  av	  föregående	  protokoll.	  
	   Det	  fanns	  inte	  kommentarer	  till	  föregående	  protokoll.	  Protokollet	  från	  1	  	  februari	  2012	  
	   godkändes.	  
	  
§3	   Rapporter	  
	   Möte	  med	  Drevvikenpartiet	  	  
	   Carl,	  Jens,	  Sandy	  och	  Camilla	  redogjorde	  för	  mötet.	  Bland	  annat	  berättade	  Katharina	  
	   Wallenborg	  (ordförande	  för	  DP),	  om	  den	  skrämselpropaganda	  som	  Huddinges	  övriga	  
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	   partier	  fört	  i	  samband	  med	  folkomröstningen	  om	  en	  kommundelning.	  Budskapet	  
	   var	  att	  skatten	  måste	  höjas	  i	  området	  och	  att	  det	  skulle	  bli	  svårt	  att	  klara	  
	   ekonomin.	  Enligt	  DP	  så	  var	  det	  huvudsakligen	  ekonomin	  som	  avgjorde	  valet.	  Vi	  måste	  
	   förebygga	  en	  likande	  situation	  i	  Botkyrka!	  Diskuterades	  även	  hur	  vi	  som	  lokala	  partier	  
	   kan	  öka	  samarbetet	  samt	  göra	  gemensamma	  utspel	  mm.	  	  
	  
	   Möte	  med	  Tullingemoderater	  	  
	   Klas,	  Bertil	  och	  Karin	  träffade	  Tullingemoderaterna	  den	  14/2.	  	  
	   Tullingemoderaterna	  är	  en	  egen	  förening	  (oberoende	  av	  andra	  M-‐föreningar	  i	  
	   Botkyrka).	  De	  kan	  t	  ex	  uttala	  sig	  positivt	  till	  en	  kommundelning	  när	  andra	  M-‐föreningar	  
	   gör	  tvärtemot	  eller	  agerar	  neutralt.	  	  
	   Den	  samlade	  uppfattning	  var	  att	  Tullingemoderaterna	  hade	  positiva	  åsikter	  om	  
	   ”Tullinge	  egen	  kommun”.	  Den	  som	  klarast	  uttryckte	  sin	  positiva	  åsikt	  till	  Tullinge	  
	   kommun	  var	  Patrik	  Forslund	  (F.d.	  Riksdagsman).	  	  
	  
	   Möte	  om	  Tullinges	  vatten	  
	   På	  mötet	  den	  23	  februari	  i	  Falkbergsskola	  informerade	  bland	  annat	  VA-‐chefen	  John	  
	   Staberg	  och	  teknologie	  doktor	  Andreas	  Waldegiorgis	  om	  läget	  angående	  Tullinges	  
	   dricksvatten	  (utsläppet	  av	  miljögiftet	  PFOS	  i	  Tullinge).	  Mötet	  var	  ett	  tillfälle	  för	  
	   intresserade	  att	  få	  svar	  på	  sina	  frågor	  och	  funderingar	  samt	  få	  reda	  på	  vilka	  åtgärder	  
	   som	  vidtagits	  av	  ansvariga	  politiker	  och	  tjänstemän	  inom	  Botkyrka	  kommun.	  Bertil	  
	   som	  deltog	  på	  mötet	  gav	  en	  kort	  sammanfattning.	  Situationen	  är	  kritisk	  och	  
	   Tullingeborna	  lär	  vara	  utan	  Tullingevatten	  länge	  (hela	  kommunen	  får	  sitt	  vatten	  från	  
	   Norsborg).	  	  
	  
	   Fler	  prover	  har	  tagits	  längst	  med	  vattentäkten.	  I	  Sverige	  finns	  dock	  inga	  klart	  
	   fastställda	  gränsvärden	  och	  det	  finns	  tydligen	  ingen	  forskning	  på	  om	  ämnet	  är	  
	   farligt/cancerogent.	  Skadligt	  intag	  genom	  dricksvatten	  anses	  mindre	  sannolikt.	  
	   Ytterligare	  mätningar	  kommer	  att	  genomföras.	  	  
	  
	   Besök	  i	  Torslanda	  25/2	  
	   Klas	  och	  Carl	  berättade	  om	  sitt	  besök	  i	  Torslanda.	  Torslandapartiet	  hade	  anordnat	  en	  
	   seminariedag	  med	  oss	  och	  Nykvarnspartiet	  för	  att	  utbyta	  erfarenheter	  och	  knyta	  
	   kontakter.	  Fokus	  var	  på	  demokrati	  och	  hur	  vi	  kan	  bredda	  vårt	  arbete.	  Eventuella	  
	   gemensamma	  utspel	  diskuterades.	  

	   Dagen	  var	  lyckad	  och	  blev	  en	  energiinjektion	  mot	  bakgrund	  av	  Björn	  Sundströms	  
	   tidigare	  uttalanden	  om	  att	  det	  är	  omöjligt	  att	  dela	  kommunen	  utan	  moderkommunens	  
	   godkännande.	  Tvärtemot	  vad	  Björn	  Sundström	  säger	  så	  finns	  det	  synnerliga	  skäl	  i	  form	  
	   av	  t	  ex	  kommunaldemokratiska	  fördelar.	  Det	  står	  klart	  och	  tydligt	  i	  det	  regeringsbeslut	  
	   som	  berör	  Salem.	  I	  det	  fallet	  var	  inte	  Botkyrka	  kommuns	  nej	  avgörande	  för	  
	   regeringens	  beslut	  att	  dela	  kommunen.	  Regeringen	  beslutade	  om	  kommundelning	  
	   mot	  moderkommunens	  vilja.	  Någon	  absolut	  vetorätt	  för	  moderkommun	  föreligger	  
	   alltså	  inte	  enligt	  lag.	  Vi	  fick	  även	  ta	  del	  av	  förarbeten	  till	  indelningslagen	  som	  visar	  att	  
	   det	  mest	  väsentliga	  är	  att	  ta	  reda	  på	  ”utbrytardelens”	  vilja.	  	  

	   Nätverket	  för	  Torslanda	  har	  till	  regeringen	  överklagat	  Kammarkollegiets	  avslag	  om	  att	  
	   få	  bilda	  Torslanda	  kommun.	  
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§4	  	   Ordförandefrågan	  
	   Camilla	  och	  Carl	  har	  utarbetat	  en	  arbetsbeskrivning	  för	  ordföranden.	  	  
	   Camilla	  är	  intresserad	  av	  posten	  och	  lämnade	  därför	  mötet	  under	  denna	  punkt.	  
	   	  	  
	   Styrelsen	  diskuterade	  möjligheten	  och	  vikten	  av	  att	  kunna	  välja	  inom	  hela	  föreningen.	  
	   Klas	  har	  gjort	  en	  liten	  sondering	  av	  möjligheterna	  och	  kommit	  fram	  till	  en	  ev.	  två	  	  
	   potentiella	  kandidater.	  	  
 
	   Proceduren	  angående	  val	  till	  ordförande	  diskuterades.	  Carl	  och	  Klas	  ska	  kontakta	  
	   valberedningen	  för	  ett	  möte.	  Valberedningen	  gör	  sedan	  en	  bedömning,	  utvärderar	  och	  
	   kommer	  med	  förslag	  till	  årsmötet.	  
	  
§5	   Gruppledare/	  ledamot	  i	  kommunstyrelsen	  
	   Camilla	  Carl	  och	  Klas	  har	  precis	  som	  för	  ordförande,	  tagit	  fram	  en	  lista	  över	  
	   arbetsuppgifter	  för	  gruppledaren.	  Detta	  för	  att	  tydliggöra	  vad	  partiet	  kommer	  att	  
	   kräva.	   	  
	  
	   Karin	  har	  meddelat	  sin	  avgång	  från	  kommunstyrelsen	  och	  som	  gruppledare.	  Hon	  är	  
	   dock	  kvar	  som	  ledamot	  i	  kommunfullmäktige.	  Anledningen	  är	  tidsbrist.	  
	   Gruppledarjobbet	  har	  blivit	  betydligt	  mer	  omfattande	  och	  kräver	  mycket	  mer	  än	  förut.	  
	   Karin	  har	  helt	  enkelt	  inte	  möjlighet	  att	  avsätta	  den	  tid	  som	  krävs.	  	  	  
	  
	   Anders	  och	  Carl-‐Erik	  har	  förklarat	  sig	  villiga	  att	  ställa	  upp	  som	  gruppledare.	  Klas	  och	  
	   Carl	  har	  frågat	  såväl	  styrelsen	  som	  fullmäktige	  om	  deras	  åsikter.	  En	  prioritering	  
	   har	  varit	  att	  försöka	  hitta	  en	  lösning	  utan	  att	  behöva	  skapa	  osämja.	  Först	  
	   diskuterades	  en	  omröstning	  men	  vi	  kom	  gemensamt	  fram	  till	  att	  det	  vore	  bättre	  att	  
	   försöka	  lösa	  detta	  utan	  att	  Anders	  och	  Carl-‐Erik	  ställs	  mot	  varandra.	  Ett	  förslag	  har	  
	   också	  varit	  att	  dela	  gruppledarskapet	  men	  då	  det	  kan	  bidra	  till	  samordningssvårigheter	  
	   mm	  har	  denna	  idé	  inte	  fullföljts.	  Det	  finns	  en	  risk	  att	  delat	  ledarskap	  ”kostar	  mer	  
	   än	  vad	  det	  smakar”.	  Detta	  finns	  inte	  heller	  i	  kommunen	  för	  övrigt.	  
	  
	   Carl-‐Erik	  har	  sagt	  att	  om	  han	  inte	  får	  hela	  styrelsens	  och	  fullmäktiges	  fulla	  stöd	  så	  
	   avstår	  han	  från	  att	  kandidera.	  Då	  Carl	  och	  Klas	  har	  sonderat	  läget	  har	  vi	  enbart	  en	  
	   kandidat	  kvar	  och	  det	  är	  Anders.	  Beslutades	  att	  styrelsen	  har	  förtroende	  för	  Anders	  
	   som	  gruppledare,	  men	  att	  även	  fullmäktiges	  ledamöter	  än	  en	  gång	  ska	  tillfrågas	  och	  
	   därefter	  kan	  en	  ny	  gruppledare	  och	  kommunstyrelseledamot	  utses.	  	  
	   	  
§6	  	   MP:s	  utspel	  på	  kommande	  Kommunstyrelsens	  ordförandeförslag	   	  
 Det	  har	  kommit	  ett	  nytt	  yrkande	  från	  MP	  i	  kommundelningsfrågan.	  Yrkandet	  
	   kommer	  att	  presenteras	  redan	  till	  kommunstyrelsen.	  MP	  yrkar	  på	  att	  
	   kommunfullmäktige	  beslutar	  genomföra	  en	  folkomröstning	  på	  valdagen	  14	  
	   september	  2014.	  Skälet	  till	  2014	  är	  officiellt	  för	  att	  minska	  risken	  för	  ett	  lågt	  
	   valdeltagande	  och	  därmed	  stora	  problem	  för	  kommunfullmäktige	  att	  tolka	  vad	  
	   omröstningens	  resultat	  egentligen	  ger	  uttryck	  för. 
 
	   Yrkandet	  öppnar	  för	  att	  det	  kan	  bli	  en	  majoritet	  för	  folkomröstning	  i	  
	   kommunfullmäktige.	  I	  efterhand	  verkar	  det	  dock	  som	  att	  så	  inte	  är	  fallet	  	  eftersom	  
	   Botkyrkapartiet	  bestämt	  sig	  för	  att	  rösta	  nej.	  Tyvärr	  väljer	  KD	  att	  rösta	  med	  S+V	  
	   eftersom	  de	  inte	  ser	  någon	  fördel	  med	  en	  delning.	  Detta	  leder	  till	  att	  det	  inte	  finns	  
	   någon	  majoritet	  för	  folkomröstning.	  	  
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	   Beslutades	  att	  vi	  står	  fast	  vid	  vår	  utgångspunkt	  dvs.	  att	  få	  till	  stånd	  en	  folkomröstning	  

	   2012.	  Detta	  eftersom	  utredningen	  är	  mindre	  aktuell	  längre	  fram.	  Vi	  stödjer	  dock	  MP:s	  
	   förslag.	  Att	  inte	  stödja	  MP:s	  yrkande	  är	  i	  praktiken	  omöjligt.	  Det	  skulle	  vi	  enbart	  kunna	  
	   göra	  om	  vi	  garanterat	  kommer	  tillbaka	  till	  nästa	  KF	  med	  namninsamling	  där	  vi	  vill	  ha	  

	   folkomröstning	  2012	  eller	  så	  snart	  som	  möjligt.	  Men	  detta	  ger	  inte	  per	  automatik	  en	  
	   tidigare	  folkomröstning.	  Det	  är	  majoriteten	  I	  kommunfullmäktige	  som	  avgör	  när	  
	   folkomröstningen	  skall	  ske.	  Vi	  välkomnar	  därför	  MP:s	  yrkande	  men	  ska	  betona	  att	  vår	  

	   intention	  har	  varit	  att	  anordna	  en	  folkomröstning	  år	  2012	  eftersom	  det	  är	  nu	  som	  
	   frågan	  är	  aktuell	  och	  för	  att	  hinna	  organisera	  en	  egen	  kommun	  till	  valet	  2014.	  

	   Vi	  kommer	  att	  lägga	  ett	  särskilt	  yttrande	  där	  vi	  markerar	  att	  v	  i	  tolkar	  
	   delningsutredningen	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  vad	  som	  beskrivs	  i	  ordförandeförslaget.	  Vi	  

	   kommer	  också	  betona	  att	  Tullinge	  och	  det	  kvarvarande	  Botkyrka	  inte	  skulle	  förlora	  
	   ekonomiskt	  på	  en	  kommundelning.	  	  

§7	   Namninsamlingen	  
	   	  
	   Jens	  berättade	  om	  sitt	  projekt	  som	  handlar	  om	  att	  skickar	  ut	  brev	  med	  en	  talong	  att	  
	   fylla	  i	  och	  skicka	  tillbaka.	  Vi	  ska	  använda	  Middagsvägen	  som	  ett	  test	  (ca	  200	  
	   lägenheter).	  Beroende	  hur	  vi	  ser	  på	  resultatet	  av	  utskicket	  ska	  vi	  bedöma	  om	  
	   detta	  är	  värt	  att	  gå	  vidare	  med.	  Då	  med	  exakt	  samma	  metod	  med	  frimärken	  
	   och	  svarskuvert.	  Alternativet	  är	  att	  vi	  skickar	  med	  frisvar	  till	  alla	  lägenheter.	  
	  
	   Beslutades	  att	  vi	  ska	  kontakta	  Mikael	  Sundh	  angående	  om	  han	  vill	  hjälpa	  till	  
	   namninsamlingen	  fram	  till	  då	  han	  ska	  iväg	  och	  jobba	  igen.	  Mikael	  ska	  i	  första	  hand	  
	   identifiera	  de	  namn	  som	  vi	  har	  samlat	  in	  på	  Tullinge	  Torg	  och	  överföra	  namnen	  från	  
	   den	  stora	  excelfilen	  (över	  hela	  Tullinge)	  till	  en	  excelfil	  som	  motsvarar	  insamlingslistan.	  	  
	   Denna	  sorteras	  på	  gatunamn	  och	  skickas	  sedan	  ut	  till	  personer	  som	  går	  runt	  på	  gator.	  
	   Dessa	  stryker	  sedan	  namnet	  på	  sin	  lista	  för	  att	  markera	  att	  den	  redan	  är	  insamlad.	  På	  
	   så	  sätt	  minimerar	  vi	  risken	  för	  att	  hoppa	  på	  sådana	  som	  redan	  skrivit	  på	  samt	  undviker	  
	   extra	  arbete.	  Anders	  kontaktar	  Mikael	  angående	  detta.	  I	  efterhand	  har	  vi	  kommit	  
	   överrens	  om	  att	  Mikael	  tar	  över	  ansvaret	  för	  namninsamlingen	  under	  den	  här	  
	   perioden.	  Vi	  har	  också	  kommit	  överens	  om	  att	  vi	  inte	  bör	  koncentrera	  oss	  så	  mycket	  
	   på	  Tullinge	  Torg	  utan	  snarare	  besöka	  de	  andra	  Torgen/Centrumen	  i	  Botkyrka.	  
	   Väginsamlingen	  i	  Tullinge	  kommer	  dock	  att	  fortsätta	  som	  vanligt.	  	  
	  
	   Klas	  presenterade	  den	  nya	  talongen	  som	  vi	  har	  utarbetat.	  Talongerna	  ska	  delas	  ut	  till	  
	   hushåll	  där	  man	  redan	  fått	  en	  signatur	  men	  att	  det	  saknas	  ytterligare	  en	  eller	  flera.	  De	  
	   ska	  fylla	  i	  talongen	  och	  lägga	  den	  i	  ett	  kuvert	  som	  vi	  lämnar	  över	  tillsammans	  
	   med	  ett	  frimärke. Tanken	  är	  att	  vi	  ska	  få	  ut	  denna	  med	  adresserade	  och	  frimärkta	  
	   kuvert	  till	  alla	  som	  går	  runt	  och	  samlar	  in	  namn.	   
	  
§8	   Årsmötet	  2012	  	  
	   I	  stadgarna	  står	  det	  att	  vi	  ska	  ha	  årsmöte	  under	  mars	  månad.	  Årsmötet	  skulle	  från	  
	   början	  ha	  varit	  den	  26	  mars.	  Beslutade	  dock	  att	  vi	  ska	  vänta	  och	  se	  hur	  det	  går	  på	  
	   fullmäktigemötet	  den	  29	  mars	  då	  frågan	  om	  folkomröstning	  angående	  Tullinge	  egen	  
	   kommun	  kommer	  att	  behandlas.	  Beslutades	  att	  flytta	  årsmötet	  till	  den	  första	  möjliga	  
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	   tid	  som	  passade	  vilket	  blev	  den	  11	  april.	  Platsen	  är	  dock	  fortfarande	  Falkbergsskolans	  
	   aula	  mellan	  klockan	  19	  och	  21.	  
	  
§9	   Information	  från	  POLSEK	  (Carl)	  	   	   	   	  
	   Carl	  informerade	  om	  senaste	  nytt.	  Inför	  varje	  kommunstyrelse	  har	  oppositionen	  
	   möjlighet	  att	  träffa	  kommundirektören,	  ekonomichefen	  m.fl.	  för	  att	  kunna	  ställa	  
	   frågor	  kring	  föreliggande	  ärenden.	  Fram	  tills	  nu,	  har	  hela	  oppositionen	  varit	  med	  på	  
	   dessa	  träffar.	  Jimmy	  Baker	  vill	  dock	  tydligt	  ta	  avstånd	  från	  SD	  genom	  att	  stänga	  ute	  
	   dem	  från	  dessa	  träffar.	  I	  första	  hand	  ville	  Jimmy	  dela	  upp	  oppositionsträffarna	  i	  två	  
	   pass.	  Den	  första	  halvtimmen	  skulled	  då	  vara	  för	  SD,	  BP	  och	  TuP	  och	  påföljande	  tid	  för	  
	   allianspartierna.	  Men	  då	  vi	  protesterade	  mot	  detta	  kommer	  vi	  och	  BP	  att	  ingå	  I	  
	   alliansens	  oppositionsträff.	  	  
	  
§10	   Övriga	  ärenden:	  
	   Klas	  berättade	  on	  situationen	  med	  Mitt	  i	  Botkyrka.	  Deras	  nya	  vikarie	  Elin	  håller	  inte	  
	   samma	  klass	  som	  Patrik	  Ekström.	  Hon	  är	  bara	  extra	  och	  tar	  därför	  inte	  egna	  
	   initiativ.	  Även	  rubriksättningen	  är	  undermålig	  t	  ex	  i	  den	  rubriken	  där	  man	  
	   fastslår	  att	  det	  inte	  blir	  någon	  delning	  trots	  att	  något	  beslut	  ännu	  ej	  föreligger.	  Vi	  har	  
	   därför	  all	  anledning	  att	  vara	  besvikna	  på	  hur	  Mitt	  I	  Botkyrka	  följer	  den	  här	  
	   processen. Beslutades	  att	  vi	  ska	  kontakta	  Elin	  och	  chefen	  Kalle	  Jönsson	  för	  att	  
	   diskutera	  den	  uppkomma	  situationen.	  	  

 
§11	   Nästa	  möte/	  Avslutning	  	  
	   Nästa	  möte	  bestämdes	  till	  tisdagen	  den	  20	  mars	  klockan	  18.30	  på	  
	   Medborgarkontoret	  i	  Tullinge.	  	  
	  
	  
	  

Vid	  protokollet	  	   	   	   Justeras	  	  

	  

	   Carl	  Widercrantz	  	   	   	   Klas	  Bovin	  	  

	  
	  
	   	   	   	   	  


