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PROTOKOLL 
 

från 
 

STYRELSEMÖTE  
 
i 
 

TULLINGEPARTIET, TUP 
 

 
Tid:  tisdag den 3 januari 2012, 18.30–21.30 
 
Plats:  Konferensrummet på Medborgarkontoret i Tullinge  
 
Närvarande:   Klas Bovin, ordförande  

Carl-Erik Spelmans (del av tiden) 
Anders Thorén 
Elisabet Thorén   
Bertil Rolf 
Sandy Lind 
Carl Widercrantz, POLSEK, sekreterare  
 

Frånvarande:	  	   Karin Nakamura-Lindholm 
Camilla J 
Jens Jenslin   

 
 
 
§1 Mötets öppnande  
 Klas öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 
 
§2 Genomgång/godkännande av föregående protokoll från 8 december 2012 
 Anders undrade varför förtroendemötet den 29 januari förlagts till 
 kommunalhuset. Carl ansvarar för mötet och valde lokalen eftersom den är 
 gratis och bra anpassad för möten. Anders ville även veta mer om den senaste 
 kontakten med Katarina Berggren. Carl har pratat med Katarina men hon ger 
 inte besked om folkomröstning. Socialdemokraterna avvaktar tillsvidare.   
 
 Elisabet är rädd för att TuP ska betraktas som ett pensionärsparti. Konstaterades 
 att vi måste nå ut till den stora målgruppen i Tullinge (familjerna) för att 
 undvika detta. Elisabet kommenterade även Jill Melinders blogginlägg (TuP + 
 M = sant) och är rädd för att liknande skrivelser ska göras i framtiden.  
 
 Det fanns inga ytterligare kommentarer till föregående protokoll. Protokollet 
 från 8 december 2011 godkändes. 
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§3 Information – rapporter från grupperna   
a) Hemsidan  

Veckans fråga handlar om att pejla medlemmarnas åsikt inom olika 
områden. Carl och Anders ansvarar för att uppdatera och att ta fram frågor. 
 
Nu kan man söka på vår hemsida genom en ny funktion (uppe till höger 
finns en sökruta). Sökfunktionen fungerar ungefär som Google och är ett 
slags substitut till traditionella ”frågor och svar”.  
 
Anders föreslog att vi ska bilda en fiktiv Tullinge kommun (genom en ny 
hemsida) som ska spegla hur Tullinge kommun skulle kunna se ut. 
Kostnaden inklusive moms är 32 000 kr. Anders har tittat på Haninge 
kommuns hemsida som exempel! Förslaget diskuterades i positiv anda och 
Klas planerar för denna utgift i kommande budgetförslag. 
 
Beslutades att vi ska skaffa en ”lista” med de medlemmar som inte har 
internet. Dessa personer ska registreras på en egen lista och förses med 
regelbunden information på annat sätt än via mejl.  
  

b) Kommunikation – Media   
Elisabeth presenterade och berättade om det kommande utskicket. Tanken är att 
texten ska kännas trovärdig och kunna läsas av vem som helst. Alla som bara 
”skummar igenom” rubrikerna ska förstå vårt budskap. Redan på första sidan 
skall det framgå att vi vill ha till stånd en folkomröstning! 
 
Utskicket är ett svar på de påpekanden som utredaren lagt fram och som 
cirkulerar i press och radio. Syftet är att ”bevisa” att det ekonomiska underskott 
som utredaren antyder istället blir ett överskott. Vi lyfter även fram att Nya 
Botkyrka inte förlorar på en delning.  
 
Det viktigaste är helt enkelt att locka Tullingeborna att ta till sig och läsa det vi 
skriver. Den största gruppen vi vänder oss till, enligt Elisabet, är kvinnor och 
män i åldrarna 35-45 år. Vi använder en "folder" med 4 sidor då det ger störst 
chans att få uppmärksamhet. Genom att använda 4 sidor får vi med vår karta (sid 
4) vilket skapar igenkänning och identitet.  
 
Författandet av en mediaplan diskuteras. Vi är dock beroende av vad som 
händer och kan därefter utarbeta planen.  
 
c) Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook ug,  

I föreningens kassa fanns den 31/12 2011 159 411 kronor. Efter erhållet 
bidrag för 1:a kvartalet 2012 hade kassan den 2/1 2012  kr. ökat till kronor 
255 711.   
 
Bidraget för 2012 är 96 300 kr/kvartal vilket ger 385 200 kr/år. Vi har ca 
277 betalande medlemmar idag och intäkter från medlemsavgifter beräknas 
till ca 10 000 -14 000 kr.  
 
Medlemsantalet diskuterades. Anders föreslår en rekryteringskampanj 
(rekrytera en medlem och få en lott). En sådan kampanj aktiverar 
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medlemmarna. Beslutades att vi väntar med en eventuell tävling, men att 
frågan ska diskuteras i fortsättningen. I samband med en kommande 
namninsamling kan vi mycket väl propagera för att bli medlem i TuP. 
 
Resonerades även om vikten av föryngring dvs. att vi måste försöka 
rekrytera fler aktiva ungdomar.  
 

d) Den andra vägen  
Carl har fått mejl och julkort från Drevvikenpartiet. De tyckte det var roligt 
att träffas och vill gärna att våra respektive partistyrelser ska träffas vid 
något tillfälle under nästa år. De har föreslagit den 9 februari kl 18.30 (deras 
första styrelsemöte). Carl sköter kontakten och ser till att vi närvarar med en 
delegation från TuP.   
 
Förhoppningsvis kan vi även träffa Järnapartiet vid tillfälle. De har ”haft 
problem” med den ekonomiska aspekten i delningsfrågan och tycks nu vara 
nere i en ”down-period”. Det vore även intressant att få reda på mer om 
deras arbete med en fiktiv kommun (se Anders förslag § 3a). Carl sköter 
kontakten.  

 
Klas har haft ytterligare kontakt med ”Nätverket för Torslandas framtid”. 
Det har kommit ett beslut från Kammarkollegiet som slutfört sin utredning. 
Precis som förväntat motsätter man sig ansökan med motiveringen att 
Göteborg har sagt nej. Torslandapartiet förbereder nu ett ”överklagande” till 
regeringen, där man, om inte synnerliga skäl alternativ annat ”skäl” kan 
anföras, kommer att få avslag.  
 
Klas tog upp ett ”skäl” för regeringen att ta hänsyn till och det är att försöka 
återuppta kontakten med ”Nätverket för nya kommuner” och bland dem 
diskutera att ta fram en tung debattartikel. Den ska bland annat handla om 
varför det ”slösas” så mycket pengar på kommundelningsfrågan om det ändå 
i princip är omöjligt att få till en delning (moderkommunen har i praktiken 
vetorätt oavsett vad medborgarna säger). Vi måste ändra praxis eftersom 
moderkommun enligt lag inte har någon vetorätt. Naturligtvis bör även 
”synnerliga skäl” mm diskuteras i en sådan artikel. 
 
Beslutades att vi under våren ska försöka få denna debattartikel publicerad.  
Klas och Carl utreder nätverket och tar nödvändiga kontakter. 
 
e) Stadgegruppen   

Carl rapporterade om arbetet med stadgarna. Beslutades att stadgarna ska 
skickas ut till styrelsen i god tid före nästa styrelsemöte.  

   
§4 Möte den 29 Januari med Fullmäktige- och Förtroendegrupper 

Carl informerade om preliminära planer inför sammankomsten den 29/1. Det 
preliminära programmet har skickats ut till samtliga ledamöter. Fokus 
kommer vara på erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda samt diskussioner 
om strategier för nämndarbetet 2012.  
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För övrigt har konsulten och medlemmen Rolf Kenmo bjudits in för att hålla 
en föreläsning om personkemi och samarbete. Rolf tar 3000 kr för sin 
föreläsning och kommer att säljer sina böcker (total kostnad 300 kr/bok) för 
150 kronor och sedan betalar TuP den andra hälften mot faktura. Klas har 
skrivit till Rolf att vi mycket gärna tar emot ett bidrag från hans företag 
Humankonsult när vi väl kommit igång med JA-listan inför en 
folkomröstning. 
 
Bertil hjälper Carl att förbereda programmet!   

 
§5  Delningsutredningen – Hur är läget idag?  

a) TuP kommande utskick  
 Se §3 b) 
 

b) Namninsamling? Vad händer nu/ vad gör vi och Tidsplan för detta 
1) Utse grupp för namninsamling – organisation? 
Vi vet inte hur majoriteten kommer agera men vi kan inte heller vänta hur 
länge som helst! Beslutades att en namninsamling ska genomföras och 
lämnas in till kommunfullmäktiges möte i februari.  
 
Anders undersöker om det går att beställa förtryckta listor med namn, adress 
och personnummer mm. Förhoppningsvis kan dessa listor sorteras på adress.  
 
Beslutades att Carl ansvarar för rekrytering av en person 
(”namninsamlingsgeneral”) som hjälper oss att organisera insamlingen. 
Personen ska organisera, strukturera och hålla daglig kontakt med dem som 
samlar in namn. Lämpligen anställer vi någon som är 20-30 år. Tiden för 
arbetet är uppskattningsvis 3 – 4 veckor.   
 
2)  Officiell Inbjudan till de andra partierna att vara med. 
Beslutades att vi inte längre ska bjuda in några andra partier till 
namninsamlingen (se § 5d i förra protokollet) eftersom det finns risk att 
andra partier vid namninsamling även sågar en kommundelning. TuP sköter 
insamlingen på egen hand vilket ger trovärdighet.  

 
§6 Årsmötet 2012 
 Beslutades att datum för årsmötet ändras till måndagen den 26/3 2012. Platsen 
 är fortfarande Trädgårdsstadsskolans matsal.  
  
 Budgetplan utarbetas och presenteras till nästa styrelsemöte. Carl skriver ett 
 förslag till verksamhetsberättelse.  
 
 Beträffande stadgar se §3 e).  
 
 Klas har meddelat att inte ställer inte upp för omval som ordförande. Klas och 
 Carl sätter igång valberedningen och börjar planera program och kallelse mm.  
 
§7 Information från POLSEK (Carl)  
 Botkyrka har utsett en ny ekonomichef som sedan 2003 varit verksam på 
 SKL. Han kommer att börja sitt arbete den 1 mars. 
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 Carl rapporterade om de skrivelser som han förberett till 
 kommunfullmäktigegruppen: 
 1, Interpellation om kulturhus i Tullinge.  
 2, Interpellation om förbifarten. 
 3, Motion om en ny pendeltågsuppgång vid Tullinge station. 
   
 Carl redogjorde även för ett mejl som han fått från en medlem, Lasse Gärling. 
 Lasse berättade om ett försök gällande Tullinge vårdcentral som gjordes för ca 
 10 år sedan. Han tog då initiativet till att bilda ett ”patientråd” som skulle 
 fungera som ”bollplank” mellan patient och vårdcentralens ledning. 
  
 Det här rådet fungerade i ca tre år, med möte en gång i kvartalet. Sedan slutade 
 vårdcentrals ansvariga chef (Eva Herö) och verksamheten begravdes.
 Lasse undrar om TuP skulle kunna arbeta för ett nytt patientråd eftersom det 
 finns problem med de läkare som tjänstgör på vårdcentralen idag (med språket 
 och framkomligheten på telefon mm).  
 
 Fullmäktigegruppen anser det vara svårt att motionera om ämnet då frågan i 
 första hand inte är på kommunal nivå. Beslutades att Carl kontaktar Lasse igen 
 och försöker att ordna ett gemensamt möte med vårdcentralens nuvarande chef, 
 eftersom detta är en fråga som med säkerhet betyder mycket för Tullingeborna 
 och kan ge TuP god PR.  
  
§8 Övriga ärenden 
 Klas och Carl rapporterade om information från Helena Isaksson. Hon 
 har fått upplysning om att Serviceförvaltningen inte sköter sitt jobb. 
 Enligt “rykte” har förvaltningen skrivit avtal med en privat leverantör av 
 utbildning men istället köpt in utbildning för 10 miljoner kronor hos andra 
 leverantörer (utan att använda sig av sin avtalspartner). Helenas kontakt ska 
 försöka ta fram mer konkreta upplysningar. Carl undersöker på ett ”försiktigt 
 sätt” om det är något som är väsentligt för TuP och därför också något som vi 
 bör gå vidare med.  
  
§9 Nästa möte/ Avslutning  
 Nästa möte bestämdes till onsdagen den 1 februari klockan 18.30 på 
 Medborgarkontoret i Tullinge.  
 
 
 

Vid protokollet    Justeras  
 
 
 Carl Widercrantz    Klas Bovin  


