
PROTOKOLL
från

SAMMANKOMST FÖR FÖRTROENDE- 
OCH FOLKVALDA 

TULLINGEPARTIET, TUP

Tid: Måndagen den 31 januari 2011, 19.00– 21.00

Plats: Sv. Kyrkans lokal i Tullinge Centrum

Närvarande: Se bifogad lista

Ej närvarande: Alexandra Rolland Almroth
 Carl-Erik Spelmans
 Jörgen Gustafsson
 Karin Nakamura Lindholm 
 Kerstin Edman 

 Marcus Zetterberg
 Mikael Ahlberg

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

§2 Presentation av Carl Widercrantz
Carl berättade om sin bakgrund som statsvetare med en kandidatuppsats om 
kommundelningsdebatten i Botkyrka kommun. Klas och Carl redogjorde även för den 
politisk sekreterares arbetsuppgifter som bland annat handlar om att vara en ”spindel i 
nätet”.

§3 Vad innebär den kommande oberoende utredningen i delningsfrågan?
Klas berättade om Tullingepartiets ståndpunkt i frågan. Bertil berättade om 
händelseförloppet och vad som kommer ske. Bertil pratade även om Björn Sundström 
som är en erfaren utredare, samt träffen med Katarina Berggren och Ebba Jansson. 
Tullingepartiet kommer löpande att få möjlighet till kontakt med utredaren. Bertil 
redogjorde också för förutsättningarna med den nya lagen.   

§4 Kommunens utbildningsdagar.
Klas delade ut knappar för att alla ska känna igen varandra under utbildningen. Vidare 
frågade Klas vilka som går vilken helg. Utbildningen sker i Xenter, Tumba 5-6 
februari samt 12-13 februari.    
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§5 Tullingepartiets organisation
Klas gav en beskrivning av Tullingepartiets organisation samt delar av våra 
grupperingar. Organisationen beskrevs enligt följande:

Styrelse:
T.f Ordförande + kassör Klas Bovin 
Ledamot Karin Nakamura-Lindholm 
Ledamot Mikael Ahlberg 
Ledamot Carl-Erik Spelmans 
Suppleant Camilla J.
Suppleant Anders Thorén
T.f Suppleant Bertil Rolf 
T.f Suppleant Elisabet Thorén 

Sekreterare Carl Widercrantz 

Vidare har det gjorts en första uppdelning i grupper med olika arbetsuppgifter: 

Tullingepartiets sekretariat Carl  (Klas)

Fullmäktigegrupp Karin + Carl-Erik 

Förtroendevaldas grupp Carl + Klas 

Kommunikation Elisabet 

Andra strategier för egen kommun Klas
Grupp för utredning enligt kommun Bertil, Elisabet, Klas 
Planering för Tullinge kommun Bertil

Hemsida Anders

Medlemmar Klas + Carl 

Avsikten är att grupperna sedan kan/ska utökas med fler intresserade medlemmar för att 
därigenom få en väl fungerande organisation. 

§6 Erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda efter de första mötena. 
De förtroendevalda i de olika nämnderna presenterade sina erfarenheter. Bland annat 
upplevde en del att ärendena redan är bestämda vid mötet. Väl i nämnden klubbas 
ärendena bara igenom. Bertils erfarenhet från nämndarbete är att man ska arbeta 
mellan mötena för att kunna påverka. Therese pratade om skillnaden mellan yrkande 
och yttrande. En skillnad som belystes mellan olika nämnder var graden av 
politisering. Socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden upplevdes exempelvis 
som opolitiska jämfört med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som hade 
en tydlig vänster/höger uppdelning. En annan skillnad rörde antalet anställda 
tjänstemän. Pierre poängterade att arbets- och näringslivsberedningen enbart har en 
anställd tjänsteman jämfört med kultur och fritid som har betydligt fler. I en del 
nämnder upplevdes det också finnas brist på kompetens som t ex i den tekniska 
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nämnden samt vård och omsorgsnämnden. I flera nämnder var det omfattande material 
och vaga mål som ”vi ska bli bättre”.     

§7 Arbete i nämnder och diskussion om Tullingepartiets ståndpunkter i olika frågor
Under diskussionen framkom att nämnderna är väldigt olika avseende på Tullinge (se 
ovan §6) och att det därför är omöjligt att ge Tullingepartiets ståndpunkt i alla frågor 
som kan tänkas komma upp. Viktigast är dock att alla ledamöter ständigt har ”Tullinge 
egen kommun” i bakhuvudet vid mötena. Därutöver är det självklart varje ledamots 
eget omdöme i varje situation som gäller.

Om någon är tveksam om hur hon/han ska agera i ett visst ärende – fråga någon i 
styrelsen (om tid finns)! 

§8 Tullingepartiets viktigaste kärnfrågor 
Det bestämde att alla skickar sina förslag till Carl som sedan sammanställer. Förslagen 
skall vara konkreta och avgränsade. 

§9 Hur ofta ska vi träffas i detta forum? 
Förslaget blev att vi träffas kvartalsvis och i så fall blir nästa möte i slutet av april.

§10 Dialogforum  
Klas tog upp frågan om Dialogforum – Tullinge. TuP är förutom Tullinge bara 
representerat i Grödinge. Frågan är vilket inflytande våra två platser kommer att få i 
den kommande planeringen. Kommer majoriteten att lyssna på oss eller har de sin 
egen agenda, vilken de driver igenom, ”typ” vilka lampor och bänkar vill vi ha på 
Tullinge Strand?  I det fall vi inte får inflytande, utan ärendena bestäms mot vår vilja 
avser TuP att agera. Vi bör innan det första förberedande mötet sker, bestämma vilka 
ämnen vi är intresserade av. Det ska vara ämnen med ”potens”. Därefter får våra 
ledamöter vid mötet avgöra om majoritetens förslag kan godtas eller inte och TuP 
agerar därefter. 

§11 Övriga frågor 
Uteslöts p.g.a. tidsbrist. 

Vid protokollet Justeras 
 

Carl Widercrantz Klas Bovin
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