
PROTOKOLL
från

STYRELSEMÖTE 
i

TULLINGEPARTIET, TUP
Tid: torsdagen den 10 november 2011, 17.30–20.00

Plats: Konferensrummet på Medborgarkontoret i Tullinge 

Närvarande:  Klas Bovin, ordförande
Karin Nakamura-Lindholm (del av tiden) 
Camilla J (del av tiden)
Carl-Erik Spelmans 
Anders Thorén  
Elisabet Thorén (del av tiden)
Bertil Rolf (del av tiden)
Sandy Lind 
Carl Widercrantz, POLSEK, sekreterare 

Frånvarande: Jens Jenslin

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

§2 Genomgång/godkännande av föregående protokoll 
Konstaterades att det inte fanns något att rapportera om. Protokollet från 11 oktober 
2011 godkändes sedan. 

§3 Information – rapporter från grupperna  
a) Hemsidan

Hemsidan fungerar bra. Den är lätt att administrera och systemet är 
användarvänligt.

Det finns en ny media-flik på hemsidan där vi samlar sådant som skrivs om 
Tullingepartiet. Nu finns det även möjlighet att som inloggad medlem rösta på 
veckans fråga. På så sätt kan vi undersöka attityden hos våra medlemmar. Enskilda 
röster är dock helt anonyma.  

Under ”press och media” finns rubriken omvärldsbevakning där vi följer andra frågor 
som berör Tullinge. Nu går det även att göra namninsamlingar via hemsidan. Anders 
har skapat en testinsamling om att öppna Gårdsvägen. 

b) Kommunikation – Media  
Det har varit många artiklar om delningsutredningen den senaste tiden. Artikeln 
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i Mitti Botkyrka var balanserad även fast rubriken inte var neutral. Vår 
ståndpunkt kom med pga. att vi snabbt fick ut ett pressmeddelande om att vi 
underkänner delningsutredningen. 

Elisabet visade upp inbjudan till informationsmötet 30/11. Kostnaden är 7000 kr 
för trycket och 1,50 kr per ex om det distribueras ensamt. 

c) Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook ug, 
Klas delade ut separat blad för kassan. Vi har 298 medlemmar. Av 190 
fakturor har 143 betalts. 

d) Rapport från möte med Katarina B & Co 7/11
Berti, Carl och Karin redogjorde för sitt möte med Socialdemokraterna. På 
mötet markerade vi vår inställning om en folkomröstning. Socialdemokraterna 
har dock inte ”satt ner foten”. Nytt möte bestämdes till 1/12.  

e) Den andra vägen – planer/besök/aktiviteter
Den andra vägen gruppen berättade om ett planerat besök hos 
Drevvikenpartiet den 22 november.   

Anne-Marie Carlsson (Ordförande för Moderaterna i Tullinge) har kontaktat 
Klas efter att han föreslagit ett möte. Möte kan dock inte bli aktuellt före 
årsskiftet. Det finns delade meningar om en kommundelning inom 
Tullingemoderaterna. 

f) Stadgegruppen 
Förslag på reviderade stadgar ska vara klart innan årsskiftet. Redovisning ska 
ske vid styrelsemötet i januari. 

§4 Delningsutredningen – och kommande TuP möte 30/11
a) Genomgång och kommentarer av utredningen 
Utredningen visade att det inte finns några hinder för Tullinge att bilda en egen 
kommun. Båda de nya kommunerna kommer att vara i balans på sikt.

Vi är inte kritiska mot Björn Sundström. Han har stor erfarenhet av 
delningsutredningar och har arbetat enligt sina principer. Vår kritik av 
utredningen handlar om att metoden är dåligt beskriven. Utredaren bekräftar på 
sid 33 att utredningen inte gör anspråk på att vara exakt: “I sammanhanget bör  
dock understrykas att beräkningen på intet sätt gör anspråk på att vara så exakt  
som den datoriserade bearbetningen av siffermaterialet ger sken av”. 
 
b) Dialogforum – Tullinge och andra ställen

Bertil och Klas redogjorde för andra dialogforum i kommunen (Fittja-Alby). 
Antalet deltagare har varit lågt. Flera av frågorna från publiken har Björn 
fört vidare direkt till oss, t ex varför vi vill bilda egen kommun.

c)    Tullingepartiets informationsmöte den 30 november
Programplanering och målsättning med mötet diskuterades. Syftet är att visa 
att vi kan skapa en kommun. Vi ska lyfta visionen och få våra medlemmar 
att verkligen tro på en folkomröstning. Mötet är också ett tillfälle att 
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kommentera delningsutredningen. 

Ann Johansson (kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn) är inbjuden och 
kommer slå hål på ett par ”myter” och berätta om tillståndet i Nykvarn. Carl 
och Klas informerar henne om det vi vill att hon ska tala om. 

Andra vikta punkter som vi ska lyfta upp är:
• Yngre och äldre – utvecklingen av kostsamma 

befolkningsgrupper. 

• Vård/omsorg – brister i Botkyrka samt möjligheter till 
kvalitet och service i Tullinge kommun.

• Skolsituationen i Botkyrka och Tullinge. 

En grupp bestående av Carl, Sandy, Elisabet och Bertil ansvarar för lokal, 
kaffe, teknik, utrustning och andra allmänna förberedelser såsom 
affischering, annonsering och inbjudan.

§5 Julmarknaden lördagen den 26 november
Samma grupp som ovan ansvarar för planering och målsättning vid 
julmarknaden. Gruppen får i uppdrag att göra en plan, ta fram underlag på 
det som ska presenteras, arbeta med material till kuben mm. Carl tar 
huvudansvaret för att koordinera arbetet. 

§6 Information från POLSEK (Carl) 
Carl berättade om ettårsbudgeten som är skriven i förhållande till 
delningsutredningen.

Carl redogjorde för nya interjuver som han har medverkat i. Dessa har gjorts av 
studenter samt tidningar såsom Pejl på Botkyrka, Södra sidan och ETC Stockholm. 

En av våra medlemmar är även medlem i PRO och deltar i den s.k. Tullingegruppen. 
Gruppen träffas varannan vecka. Senaste var det ett möte, där en representant för 
ägarna till Tullinge Torg deltog. Carl redogjorde för spridda anteckningar från mötet. 

§8 Övriga ärenden:
 En medlem vid namn Bengt Sjöblom tar vår plats i Dialogforum Alby.   

§9 Nästa möte/ Avslutning 
Nästa möte bestämdes till torsdagen den 8 december klockan 17:30 på 
Medborgarkontoret i Tullinge. Därefter avslutades mötet. 

Vid protokollet Justeras 

Carl Widercrantz Klas Bovin 
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