
PROTOKOLL
från

STYRELSEMÖTE 
i

TULLINGEPARTIET, TUP

Tid: måndagen den 4 maj 2011, 18.30–22.00

Plats: Konferensrummet på Medborgarkontoret i Tullinge 

Närvarande:  Klas Bovin, ordförande
Karin Nakamura-Lindholm (del av tiden)
Camilla J (del av tiden)
Anders Thorén
Elisabet Thorén
Bertil Rolf 
Sandy Lind
Jens Jenslin (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
Klas konstaterade att frågeformulär och ”ringlistor” till medlemmar ännu inte 
har utarbetats. TuP-kuvert är dock beställda. Vidare är Leif Tunholm nu utsedd 
till Tullingepartiets kommunrevisor. Kommunfullmäktige har verkställt 
fyllnadsval av kommunens revisorer för perioden 2011-01-01 - - 2014-12-31 
efter Carl-Erik Spelmans. Därefter godkändes protokollet.      

§3 Information – rapporter från grupperna
a) Hemsida. Anders redogjorde för arbetet med den nya hemsidan. Den börjar 

nu ta form. Yrkanden, yttranden etc har förts över från den gamla sidan. 
Carl, Klas och Anders ska se till att det blir adekvat. När styrelsen ger sitt 
godkännande kommer den gamla hemsidan att bytas ut. 

b) Kommunikation – Media. Elisabet redogjorde för den aktivitetsplan som 
hon har tagit fram. Det är ett axplock av aktiviteter – möjliga att genomföra 
med de resurser vi har avseende folk och budget. Övergripande 
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kommunikativt budskap är att Tullinge med sin storlek, geografi och 
ekonomi torde klara sig bra som egen kommun. Beslutades att vi under året 
kommer ska göra ett direktadresserat utskick till alla hushåll i Tullinge där vi 
på ett konkret sätt visualiserar hur Tullinge kommer att se ut som egen 
kommun – för att försöka ge en så tydlig bild och känsla som möjligt av 
Tullinge kommun. Foldern kommer att bestå av 4 A4 sidor och det kommer 
att vara en sida karta och tre sidor med fakta och annat aktuellt. Foldern ska 
distribueras i mitten av juni. Kostnaden blir ca 70 000 – 80 000 kr (inklusive 
moms och med utskick). Elisabet berättade också om de olika alternativen 
som finns för utskick och papperskvalité. Vidare behöver Elisabet förslag på 
fakta till såväl kartan som till foldern. Alla får fundera på detta! 

c) Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook ug. Klas redogjorde för 
ekonomin. Kassan är i princip oförändrad. Då vi inte ”fick plats på scen till 
Vårmarknaden berättade Klas om planerna för en egen Tullingedag. Det 
skulle vara en dag då Tullingepartiet lånar scenen i Tullinge centrum och 
bjuder in medlemmar. Förslagsvis sker detta i augusti alternativt den 19 
september. Alla i styrelsen fick till uppgift att fundera på dragplåster till 
denna dag. Vid nästa styrelsemöte kommer frågan att behandlas.

d) Delningsutredningen. Klas redovisade hela händelseförloppet. Birgitta 
Elvås hade lovat att vi skulle få vara med och ge våra synpunkter på hur 
utredningen ska utformas. Karin beskrev också sitt telefonsamtal med 
Katarina Berggren. Beslutades att Karin skriver ned minnesanteckningar av 
samtalet. Sammantaget konstaterades att socialdemokraterna har ändrat 
uppfattning under processens gång. Frågan är vad skälet till denna ändrade 
uppfattning är. Vi kritiserar inte att utredningen är försenad, vi vänder oss 
mot det faktum att vi inte får vara med som vi blev lovade. Beslutades att 
Klas skriver ett brev till Katarina Berggren angående detta. Sedan kan det 
även bli aktuellt att skriva ett öppet brev och kontakta Mitt i. Detta avvaktar 
vi dock med tillsvidare. 

e) Tullinge kommun gruppen. Ett första möte kommer ske måndag 9 maj 
klockan 19:00.

f) ”Den andra vägen-gruppen”. Gruppen har möte onsdag 18 maj klockan 
18:30. 

§4 Information från POLSEK  
Carl redogjorde för responsen på hans mejlutskick angående en utbildning för 
förtroendevalda. Många är positiva till detta och vill ha en utbildning om 
mötesteknik. Carl ska också utarbeta ett förslag till policy om hur 
Tullingepartiet ska agera i nämnderna. Det är viktigt att vi alltid relaterar till 
Tullingefrågor när vi agerar. Rapporterades också om senaste nytt från 
fullmäktige och kommande KS. Vidare redogjorde Carl för en händelse 
som inträffade KS-överläggningen för en månad sedan. Mats Einarsson 
hade då frågat Carl om Tullingepartiet gör Hitler-hälsningar på sina 
möten. Beslutades att Carl konfronterar Mats med detta. Det blir ett samtal 
mellan fyra ögon. Vidare har Alexandra Rolland Almroth tyvärr tvingats 
avsäga sig sin ersättarpost i Samhällsbyggnadsnämnden på grund av ryggskada. 
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Anna Marmlind ersätter Alexandra. Dessutom lämnar Karin sin post som 
suppleant i MKC:s styrelse. Carl övertar den posten.

 
§5 Vårmarknaden i Tullinge 7 maj. 

Carl informerade om vårmarknaden och det material som skall delas ut. Vi 
kommer bland annat ha en kub med tidningsartiklar, önskebrunn, flyers, 
fokus kommunranking, sammanträdesordning för nämnderna och Jens vårbilder 
etc. Carl skriver ett schema över vilka som skall delta. 

§6 Tullinge Dialogforum och/ eller egna arrangemang?
Anders informerade om dialogforum och situationen som varit. Klas, Anders, 
Helena och Carl har haft ett möte då diskuterat strategier inför fortsättningen. 
Om det inte blir en ändring bör vi sätta ned foten. Vi inväntar nästa möte innan 
vi bestämmer vad som skall ske. Tills dess avvaktar vi. Se även §3C

 
§7 Samtalsgrupper och kärnfrågor

Klas och Carl har haft möte och då kommit fram till fyra kärnfrågor. 1, Region 
Flemingsberg 2, Utbildning, skola, dagis, Fritids m.m. 3, Förbifart Tullinge, Väg 
226 och Tullinge Centrum, 4, Vägar, allmänt underhåll, VA, grönområden, 
allmänna ytor, lokala kommunikationer, SL, Pendeltågstation, 
infartsparkeringar, p-avgifter, bilar –miljö? Beslutades att vi gör enligt 
det papper som Klas presenterade: ”Förslag till koncentration och start 
av samtalsgrupper”.

§8 ”Vårfest” med styrelse-, fullmäktige och förtroendeledamöter 
Carl, Karin och Jens utgör festkommittén. Festen kommer förslagsvis vara på 
kajkanten den 28 maj. Carl undersöker alternativen. 

§9 Övriga frågor. Anders lyfte frågan om ersättare till gruppledaren. Vem är 
gruppledare när Karin är borta? Måste vi utse en första vice gruppledare? Carl 
kollar upp detta. Svaret är att vi inte behöver utse någon. Man utgår helt enkelt 
från listan och då är Carl-Erik den som ersätter Karin. Han kan även gå på 
gruppledarträffar etc när Karin inte kan närvara. Det betyder alltså att är varken 
Karin eller Carl-Erik på plats i KF, så är det nästa person på listan, dvs. Anders 
som är gruppledare. Dessutom diskuterades flerårsplanen. Den kommer vara 
viktig att förbereda och vi bör hitta en strategi. Bertil tycker att vi skall begränsa 
oss till ”Tullinge frågor” som frågor som berör Tullinge principiellt. Carl skriver 
en motivering till detta. Tullingepartiet ska enbart ha övergripande synpunkter 
på Botkyrka kommun.

§10 Nästa möte/ Avslut 
Nästa möte bestämdes till måndagen den 30 maj klockan 18.30 på 
Medborgarkontoret i Tullinge. Därefter avslutades mötet

Vid protokollet Justeras 

Carl Widercrantz Klas Bovin 
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