
PROTOKOLL
från

STYRELSEMÖTE 
i

TULLINGEPARTIET, TUP

Tid: onsdagen den 9 februari 2011, 19.00–21.30 

Plats: Konferensrummet på Medborgarkontoret i Tullinge 

Närvarande:  Karin Nakamura-Lindholm
Anders Thorén
Elisabet Thorén
Camilla J
Klas Bovin
Bertil Rolf
Carl Widercrantz, POLSEK, sekreterare 

Frånvarande: Mikael Ahlberg 
Carl-Erik Spelmans

§1 Mötets öppnande 
Klas öppnade mötet. 

§2 Genomgång/godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom av Klas. Därefter godkändes protokollet. 

§3 Tullingepartiets organisation, aktuell information - rapporter
a) Hemsida  

Anders berättade om hemsidan och ett möte mellan honom, Klas och Carl. 
På mötet bestämdes att vi ska byta till WordPress. Fördelen med WordPress 
är framförallt dess användarvänlighet, detta är en så kallad ”freeware” dvs. 
det är gratis. Andres poängterade att vi kommer behöva hjälp med designen. 
Vidare redogjordes för ett nytt behörighetssystem där det kommer vara 
skillnad mellan exempelvis besökare, medlemmar, förtroendevalda och 
styrelsemedlemmar. En reklambyrå har kontaktats och deras arbete ska kosta 
ca 8 000-12 000 kr. 

b) Kommunikation – Media    
Elisabeth redogjorde för ett kommunikationsmöte mellan henne, Klas och 
Carl. På mötet diskuterades budskapet som ska kommuniceras dvs. att 
Tullinge med sin storlek, geografi och ekonomi torde klara sig bra som egen 
kommun. Nästa vecka kommer ett nytt kommunikationsmöte mellan 
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Elisabeth, Johan och Carl att hållas. Vid mötet ska bland annat den interna 
kommunikationsstrategin avhandlas.   

c) Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook ug  
Klas redogjorde för det ekonomiska läget. Vi får in 400 000 kr under detta 
år. Klas förslag är att spara 200 000 kr till en kommande 
folkomröstningskampanj. Det togs inget beslut om ekonomin. Vad gäller 
medlemmar är läget oförändrat. Carl berättade om ungdomsgruppen på 
facebook som nu har 431 medlemmar. Gruppen är startad av Nils-Bertils 
dotter. Många medlemmar på kort tid vittnar om ett intresse.    

d) Delningsutrednings gruppen  
Carl berättade om en rapport som han skrivit om utredaren Björn Sundström. 
En av slutsatserna var att de ekonomiska konsekvenserna av 
kommundelningar värderas högt medan demokratiaspekten avhandlas 
mycket kortfattat. Bertil poängterade att vi bör ta fram siffror på hur 
ekonomin i jämförbara kommuner ser ut. Det är viktigt att veta vilka 
metoder som Björn Sundström kommer att använda innan utredningen drar 
igång. 

e) Tullinge kommun gruppen  
Bertil har varit i kontakt med konsulten Axel Danielsson. Om resurser finns 
tillgängliga är ett förslag att Danielsson får i uppdrag att följa 
utredningsgruppen samt ta fram underlag om hur Tullinge kommun skulle 
kunna se ut.  

f) ”Den bästa gruppen”  
Denna grupp handlar om alternativa metoder som exempelvis regeringen 
och EU. Bertil presenterade statistisk över hur det ser ut i Tullinge i 
förhållande till resten av Botkyrka vad gäller inkomst, utbildning, 
arbetslöshet etc.   

§4 Information från POLSEK
Detta kommer att vara en regelbunden information vid styrelsemöten. Carl 
redogjorde bland annat för senaste kommunfullmäktige där en intressant punkt 
var voteringen om en oberoende utredningen. Det blev totalt 35 ja röster, 11 nej 
och 15 som avstod.  

§5 Kärnfrågor och aktiviteter att drivas under 2011
Klas redogjorde för sitt möte med Carl där ett antal kriterier för kärnfrågor togs 
fram. Dessa kriterier är följande:

1) Det ska vara en viktig fråga för Tullingeborna. En populär fråga som alla kan ”ta till sig” och 
nicka bekräftande att ”detta tycker jag också” 

2) Det ska vara en fråga som vi ska kunna nå resultat inom rimlig framtid.  T.ex. utökning av 
infartsparkeringen i Tullinge C. 

3) Det ska vara en fråga där vi med dokumentation kan ”slå majoriteten” på fingrarna. D v s där 
de avsiktligen har fört Tullingeborna (väljarna) bakom ljuset för att kunna driva ett ärende 
som de själva vill. 

4) Det ska vara en fråga där vi återigen med dokumentation kan bevisa (påpeka) att Majoriteten 
inte har gjort ett bra arbete, skola, äldrevård, byggnation, underhåll etc. etc.,

5) Det ska vara ”seriösa” frågor och allvarliga problem 
6) Det ska beröra ”Tullinges särart” 

Klas och Carl har sammanställt de kärnfrågor som har skickats in av folk- och 
förtroendevalda. Följande punkter är enbart förslag till kärnfrågor.   
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• Simhall (1+2+3) 
• Buss – kommunikation mellan Tullinge Söder och Norr. En mindre buss som 

trafikerar området t.ex. Brantbrink – Tullingehallen etc. Detta blir dock en helt 
kommunal angelägenhet och belastar budget, eftersom man aldrig kan räkna 
med att SL kommer att inrätta sådan service. Majoriteten ”önskar” sedan länge 
sådana bussar, men…. 1+2+3+4)

• Föreningslivet! Högre anslag till föreningslivet. Botkyrka har en av de lägsta 
bidragsnivåerna i länet och skulle vi t.ex. fördubbla (!!!) anslagen i Tullinge 
skulle detta kosta ca 800.000 kronor.  I den här frågan kan man även föra in 
lokaler för föreningsliv, sport, fritid, ungdomsaktiviteter och deras underhåll. 
(1+2+4+5)

• Utbildning, Barn- ungdom, förskola, lärartäthet, dagis skolor etc. etc. 
(1+2+4+5)

• Äldrevård, hemtjänst (1+4) 
• Pendeltågsstation – infartsparkeringen (1+2+4+6)
• Region Flemingsberg (1+3+4+5+6)
• Väg 226, Förbifart Tullinge, Riksten, Tullinge Centrum, Flottiljvägen, Åvägen 

(1+3+4+5+6)
• Tullinges Framtidsplan (Botkyrkas 30-års plan) (1+3+4+5+6)
• Tullinges unika karaktär (1+3+5+6)
• Underhåll av Tullinge! Vägar, vatten, avlopp, lampor, service, klottersanering 

m.m.  (1+2+3+4)

Klas poängterar att vi kan framföra några av frågorna vid öppna möten för alla 
Tullingebor. Vi bör kunna ha 2-3 sådana stora möten om året. Vidare måste vi 
kommunicera ut frågorna till medlemmar och se till så att alla förtroendevalda 
agerar för dessa frågor i respektive nämnder etc. 

En viktig sak blir enligt Klas att skapa grupper med personer för att kunna gå 
djupare i kärnfrågorna. Alla fick till uppgift att fundera över i vilken kärnfråga 
man vill vara med och fördjupa sig i och meddela detta så snart som möjligt. Carl 
och Klas kommer även att kolla med andra, t.ex. de som sitter i respektive 
nämnder.

§6 Dialogforum - lämpliga frågor att ta upp? 
Klas menade att några av kärnfrågorna säkert kan behandlas inom ramen för 
Dialogforum. Annars väntar vi med denna punkt. 

§7 Förslag till revidering av stadgarna  
Det bestämdes att Camilla ordnar ett förslag som vi sedan kan fatta beslut om. 

§8 Årsmötet 23 mars 2011
Carl konstaterade att vi kommer ha årsmötet 23 mars och det blir i 
Trädgårdsstadsskolans matsal. Förhoppningsvis kan vi få dit Johan Teden som 
hedersmedlem. Det kommer bara vara medlemmar som bjuds in till mötet då vi 
är så pass många nu. 

§10 Övriga frågor
Marcus Zetterberg är intresserad av att vara med men har mycket på gång och 
därför låg närvaro. Klas uppfattning är att vi inte bör byta ut fler i 
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fullmäktigegruppen så här tidigt i mandatperioden. Därför är det önskvärt om 
Marcus fortfarande kan vara kvar som ersättare trots att han inte är till 
förfogande. Fullmäktigegruppen får avgöra om/när det blir dags. Vidare belyste 
Klas frågan om kommunrevisor. Vår revisor kan inte sitta med i 
kommunfullmäktige. En ytterligare fråga som diskuterades var folkpartiets 
artikel i Mitti och en eventuell replik. Klas förslag är att svara på insändaren ett 
hövligt sätt och samtidigt välkomna alla partier i en ny Tullinge kommun och 
kanske rentav poängterar detta. Frågan om Mitti lämnas dock till vidare öppen. 

§11 Nästa möte/ Avslut 
Nästa möte är preliminärt planerat till 9:e mars. Klas avslutade därefter mötet! 

Vid protokollet Justeras 

Carl Widercrantz Klas Bovin 

4


