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PROTOKOLL 
 

från 
 

STYRELSEMÖTE  
 
i 
 

TULLINGEPARTIET, TUP 
 

 
Tid:  torsdag den 8 november 2012, 18.30–21.30 
 
Plats:  Konferensrummet på Medborgarkontoret i Tullinge.  
 
Närvarande:   Camilla Jägemalm, ordförande  

Klas Bovin 
Anders Thorén  
Sandy Lind  
Elisabet Thorén  
Carl Widercrantz, POLSEK  

   Bertil Rolf 
  Jens Jenslin 
	  
Frånvarande:	   Carl-Erik Spelmans 
  Karin Nakamura Lindholm 
   
§1	   Mötets	  öppnande	  	  
	   Camilla	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  deltagarna	  välkomna.	  
	   	  
§2	   Genomgång/godkännande	  av	  föregående	  protokoll	  från	  10	  oktober	  2012	  
	   Det	  fanns	  inga	  kommentarer	  till	  föregående	  protokoll.	  Protokollet	  från	  10	  
	   oktober	  2012	  godkändes.	  
	  
§3	   Information	  –	  rapporter	  från	  grupperna	  	  	  

A) Hemsidan	  
Tullingekommun.se	  diskuterades.	  Från	  att	  vi	  ”beställer”	  hemsidan	  tar	  det	  ungefär	  två	  
	  månader	  innan	  vi	  kan	  börja	  mata	  in	  data.	  Vi	  väntar	  med	  beslut	  om	  beställning	  av	  
hemsidan	  till	  nästa	  styrelsemöte.	  I	  första	  hand	  vill	  vi	  ha	  adressen	  Tullinge.se.	  Tyvärr	  är	  
den	  adressen	  redan	  upptagen	  och	  Anders	  tillskriver	  därför	  personen	  som	  ”driver”	  
hemsidan.	  

	  
B) Kommunikation	  –	  Media	  	  	  

	   Elisabet	  redogjorde	  för	  hennes	  och	  Carls	  möte	  med	  Mitt	  i	  (se	  tidigare	  protokoll).	  Mötet	  
	   har	  genererat	  positiva	  artiklar	  om	  TuP.	  Därför	  är	  det	  inte	  nödvändigt	  att	  sätta	  in	  en	  
	   annons	  nu.	  
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	   C)	  	  	  Ekonomi	  –	  Budget	  –	  medlemmar,	  Facebook	  ug,	  	  
	   Klas	  redogjorde	  för	  den	  ekonomiska	  situationen,	  se	  utdelat	  papper.	  
	  
	   Klas	  delade	  ut	  en	  lista	  på	  medlemmar	  som	  inte	  har	  betalat	  sin	  medlemsavgift.	  Klas	  
	   ringer	  upp	  dem	  som	  inte	  har	  betalat.	  	  
	  
	   Jens	  anser	  att	  TuP	  bör	  möjliggöra	  för	  medlemmar	  som	  vill	  skänka	  ekonomiska	  bidrag.	  	  
	  

D) Den	  andra	  vägen	  
	   Inget	  nytt	  att	  rapportera.	  	  
	  

E) Tullinge	  kommun	  gruppen	  
	   Carl	  fortsätter	  att	  ta	  fram	  relevanta	  uppgifter	  till	  Tom.	  	  
	  

F) ”Ja-‐kampanj/strategi”	  
Nytt	  möte	  kommer	  att	  ske	  i	  samband	  med	  nästa	  styrelsemöte	  10	  december.	  Vi	  måste	  
hitta	  en	  övergripande	  strategi!	  	  
	  
Elisabet	  redogjorde	  för	  tidigare	  strategimöte	  tillsammans	  med	  Anders,	  Camilla	  och	  
Carl.	  En	  folder	  ska	  skickas	  ut	  i	  december	  eller	  januari.	  	  
	  
Några	  av	  punkterna	  på	  mötet	  var	  följande:	  

• Vi	  måste	  identifiera	  fördelarna	  med	  Tullinge	  kommun	  (fokusera	  på	  
närdemokrati).	  	  

• Vi	  måste	  kartlägga	  alla	  invändningar	  som	  folk	  har	  samt	  bemöta	  dessa.	  
• Vi	  måste	  ifrågasätta	  varför	  det	  är	  så	  bra	  att	  vara	  stor.	  Det	  finns	  inget	  naturligt	  

centrum	  i	  Botkyrka.	  Egna	  initiativ	  tas	  bort	  i	  en	  stor	  kommun.	  Tullinge	  skulle	  bli	  
större	  än	  många	  kommuner	  i	  Mälardalsområdet.	  	  

	   	  
	   Annat	  som	  diskuterades	  på	  styrelsemötet	  var	  bland	  annat:	  

• Det	  är	  viktigt	  att	  presentera	  Tulinges	  historia	  för	  att	  skapa	  identitet	  och	  
stolthet.	  Bertil	  berättade	  historien	  om	  Tullinge	  kyrka.	  Det	  var	  envisa	  och	  
målinriktade	  människor	  som	  drev	  projektet.	  	  

• Vi	  bör	  kritisera	  delningsutredningen.	  Den	  saknar	  framtidsbedömningar	  och	  
man	  verifierar	  inte	  de	  slutsatser	  som	  gjorts.	  	  

• Kommunanställda	  i	  Tullinge	  kan	  tänkas	  vara	  oroliga	  för	  hur	  en	  kommundelning	  
påverkar	  deras	  arbetssituation.	  Föreningarna	  känner	  antagligen	  en	  oro	  över	  
hur	  en	  kommundelning	  påverkar	  föreningsbidragen.	  	  

	  
§4	   Rapport	  från	  förtroendesöndagen	  14	  oktober	  
	   Redogjordes	  för	  förtroendesöndagen	  14	  oktober	  som	  var	  mycket	  lyckad.	  Carl	  
	   sammanställer	  de	  enkäter	  som	  kommit	  in.	  
	  
§5	   Rapport	  från	  möte	  med	  lokala	  partier	  i	  Knivsta	  	  
	   Carl	  berättade	  om	  mötet	  i	  Knivsta	  den	  26	  oktober.	  Deltagare	  var	  förutom	  TuP:	  
	   Drevvikenpartiet,	  Nykvarnspartiet,	  Lokala	  partiet	  i	  Heby	  och	  Knivsta.nu.	  	  
	  
	   Två	  huvudspår	  diskuterades:	  
	  

• Skapa	  en	  gemensam	  aktivitet/agenda	  under	  Almedalsveckan	  i	  Visby	  för	  att	  på	  
så	  sätt,	  med	  gemensamma	  krafter,	  kunna	  ta	  mer	  plats	  i	  debatten	  och	  få	  gehör	  
för	  frågor	  som	  lokala	  partier	  bedriver.	  Lokala	  partier	  har	  i	  regel	  svårare	  att	  
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synas	  i	  media.	  Men	  på	  olika	  sätt,	  t	  ex	  genom	  gemensamma	  aktiviteter,	  kan	  vi	  
få	  draghjälp	  av	  varandra.	  Ju	  mer	  vi	  samarbetar,	  desto	  starkare	  blir	  vi	  och	  desto	  
mer	  kan	  vi	  påverka.	  

	  
• Arrangera	  en	  årlig	  Riksstämma	  för	  lokala	  partier,	  ett	  forum	  för	  inspiration	  och	  

utveckling.	  	  
	   	  
	   Beslutades	  att	  TuP	  inte	  ska	  delta	  i	  Almedalen	  2013	  men	  att	  vi	  kan	  delta	  på	  en	  
	   rikstämma	  för	  lokala	  partier.	  Carl	  håller	  kontakten	  med	  de	  andra	  partierna!	  	  
	  
§6	   Information	  från	  POLSEK	  (Carl)	  
	   Staffan	  Teste	  vill	  att	  TuP	  lägger	  fram	  ett	  arbetsmarknadspolitiskt	  program	  som	  bygger	  
	   på	  att	  varje	  del	  av	  Botkyrka	  skall	  vara	  välförsett	  med	  egna	  arbetsplatser	  och	  bostäder	  
	   så	  att	  de	  som	  arbetar	  kan	  bo	  nära	  sina	  arbetsplatser	  eftersom	  kommunikationerna	  blir	  
	   allt	  sämre	  och	  sämre	  inom	  Stockholmsområdet.	  	  
	  
	   Om	  vi	  lägger	  fram	  en	  sådan	  plan	  kan	  vi,	  enligt	  Staffan,	  sätta	  upp	  vissa	  mål	  att	  Tullinge	  
	   skall	  försörja	  sig	  själv	  med	  arbetsplatser,	  att	  satsa	  på	  att	  få	  mindre	  företag	  att	  etablera	  
	   sig	  i	  Tullinge	  och	  flytta	  hit	  sina	  anställda.	  Ett	  sådant	  förslag	  skulle	  ge	  Tullinge	  chansen	  
	   att	  slå	  på	  trumman	  att	  Tullingepartiet	  är	  de	  som	  tar	  tillvara	  sina	  invånare.	  	  
	   	  
	   Beslutades	  att	  inte	  gå	  vidare	  med	  Staffans	  förslag	  nu.	  Det	  är	  svårt	  att	  gå	  in	  på
	   detaljer	  för	  arbetsmarknaden	  eftersom	  TuP	  inte	  är	  ett	  sakfrågeparti.	  Dessutom	  har	  vi	  
	   argumenterat	  för	  att	  den	  stora	  arbetsmarknaden	  finns	  i	  Stockholm.	  I	  arbetet	  med	  
	   Tullinge	  kommun	  kommer	  vi	  dock	  att	  beröra	  Staffans	  frågor.	  
	  
	   Kerstin	  Edman	  tycker	  att	  situationen	  med	  Helena	  Isaksson	  har	  blivit	  jobbig.	  Frågorna	  
	   som	  Helena	  belyser	  är	  viktiga	  men	  bör	  framföras	  på	  andra	  sätt,	  t	  ex	  genom	  
	   interpellationer.	  Diskuterades	  om	  styrelsen	  kan	  hitta	  en	  annan	  ”parhäst”	  till	  Helena.	  
	   Om	  inte	  situationen	  ändras	  kan	  det	  bli	  aktuellt	  att	  införa	  allmänna	  etiska	  regler	  för	  
	   nämndarbetet	  i	  TuP.	  
	  
	   Camilla	  behöver	  ny	  programvara	  till	  sin	  dator	  för	  att	  kunna	  sköta	  partiarbetet.	  
	   Beslutades	  att	  hon	  får	  beställa	  Microsoft	  Office	  Home.	  
	  
	   Försöket	  att	  bilda	  ett	  patientråd	  har	  misslyckats	  (på	  grund	  av	  svårigheterna	  att	  
	   engagera	  människor	  för	  ideellt	  arbete.)	  Lasse	  Gärling	  väljer	  därför	  att	  lägga	  ned	  
	   projektet.	  	  
	  
	   Carl	  redogjorde	  för	  arbetet	  med	  ettårsplanen	  som	  kommer	  att	  presenteras	  på	  nästa	  
	   kommunfullmäktige.	  
  
§7	   Valnämnden	  sammanträder	  den	  4	  december	  
	   Datumet	  12	  november	  visade	  sig	  vara	  för	  tidigt	  för	  nästa	  sammanträde	  med	  
	   Valnämnden.	  Partierna	  behöver	  mer	  tid	  för	  att	  diskutera	  bl.a.	  de	  viktiga	  frågorna	  om	  
	   dag	  för	  folkomröstningen	  och	  formuleringen	  av	  frågorna.	  Förslag	  till	  nytt	  datum	  är	  4	  
	   december	  kl.	  18.00.	  Till	  dagordningen	  kommer	  troligen	  även	  en	  punkt	  om	  fler	  
	   valdistrikt	  och	  eventuellt	  ändrade	  gränser	  för	  en	  del	  av	  nuvarande	  valdistrikt.	  
	  
§8	  	   Petja	  Svensson	  –	  omfördelning	  av	  politiska	  resurser	  	  
	   Petja	  Svensson,	  som	  sedan	  november	  2011	  arbetat	  som	  politisk	  resurs	  på	  80	  %	  av	  en	  
	   kommunalrådsersättning	  för	  M,	  har	  avskilts	  från	  sitt	  uppdrag.	  M	  har	  beslutat	  att	  
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	   omfördela	  merparten	  av	  resurserna	  på	  flera	  personer	  inom	  partiet.	  Men	  de	  har	  även	  
	   valt	  att	  fördela	  totalt	  15	  %	  av	  en	  kommunalrådsresurs	  till	  FP,	  KD	  och	  TuP.	  Vi	  får	  5	  %	  (ca	  
	   3000	  kr	  per	  månad)	  men	  binder	  inte	  upp	  oss	  mot	  M.	  Vi	  har	  i	  samtalen	  med	  M	  varit	  
	   tydliga	  med	  att	  TuP	  fortsatt	  kommer	  att	  stå	  utanför	  blockpolitiken!	  
	  
	   Beslutades	  att	  resursen	  (3000	  kr	  per	  månad)	  ska	  gå	  till	  Sandy	  Lind	  för	  att	  hon	  ska	  
	   fördjupa	  sig	  i	  arbetet	  med	  Region	  Flemingsberg.	  Sandy	  ska	  förstärka	  TuPs	  
	   kunskapsbank	  i	  frågan.	  
	  
	   När	  omfördelningen	  klubbas	  i	  kommunfullmäktige	  (januari)	  kommer	  vi	  att	  skicka	  ut	  ett	  
	   pressmeddelande.	  	  
	  
§9	   Julmarknad	  24	  november	  	  
	   Carl	  och	  Sandy	  ansvarar	  som	  vanligt	  för	  planering	  och	  genomförande.	  	  
	  
§10	   Middag	  för	  supersamlare	  24	  november	  	  
	   Carl	  har	  ordnat	  inbjudan	  och	  sköter	  den	  fortsatta	  planeringen	  tillsammans	  med	  
	   Camilla.	  Platsen	  blir	  restaurang	  Akvarellen.	  	  
	  
§11	   Medlemsmöte	  
	   Planerades	  preliminärt	  till	  vecka	  6	  i	  februari.	  	  
	  
§12	   Övriga	  ärenden	  	  
	  
§13	   Nästa	  möte/	  Avslutning	  	  
	   Nästa	  möte	  bestämdes	  till	  måndagen	  den	  10	  december	  2012	  klockan	  18.30.	  	  
 
 

Vid protokollet    Justeras  
 
 
 
 Carl Widercrantz    Camilla Jägemalm   
	   	  
	   	  
	   	   	  
 


