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      PROTOKOLL 
från 

 STYRELSEMÖTE  

i 

TULLINGEPARTIET, TUP 

   

Tid:  tisdag den 18 september 2018, kl. 18.30 – 20.30 

Plats:  Elgentorpsvägen 15  

Närvarande:   Camilla Jägemalm, ordförande  

Anders Thorén  

Louise Linder 

Carl Widercrantz, POLSEK 

Rita Ilomäki 

Lars Gösta Almgren  

Frånvarande:  Per Börjel  

Elisabet Thorén 

Christian Wagner 

Åsa Karmteg 

 
§1 Mötets öppnande  

Camilla öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 
 

§2 Godkännande av dagordning 
 Louise anmälde ett övrigt ärende: ”gåvopolicy”.  

Camilla anmälde ett övrigt ärende: ”mötesfika”.   
Därefter godkändes dagordningen.   

 
§3 Genomgång/godkännande av föregående protokoll  
 Det fanns inga kommentarer till föregående protokoll. Protokollet godkändes.   
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§4 Analys/summering av valet  

Carl redogjorde för följande:  

• Det rödgröna styret tappar egen majoritet i Botkyrka. De rödgröna samlar endast 34 av 75 
mandat.  

• Stor valframgång! 47 % av väljarna i Tullinge röstade på Tullingepartiet. I Tullinge är vi 
avsevärt större än S, M och SD tillsammans. Sammantaget fick dessa tre partier endast 32 
procent.  

• Valresultatet gör Tullingepartiet till tredje största parti sett till hela Botkyrka. 

• Tullingepartiet ökar med 1 952 röster i hela kommunen vilket motsvarar en ökning på 3,8 % 
jämfört med valet 2014.  

• Skillnaden mellan valresultatet till kommunen och riksdagen är intressant.   
 

Carl delade ut papper med det preliminära valresultatet samt Elisabets valanalys. 
 

Brevbärarna har gjort ett bra jobb med våra utskick till alla hushåll. Beslutades därför 
att Carl och Anders ska bjuda personerna som jobbar på posten i Tullinge på tårta.  

 
Beslutades även att Camilla ska räcka över en gåva till Elisabet som tack för allt jobb 
som hon har lagt ned på kommunikationsarbetet.  

 
§5 Försäljning av valstugan 

Cecila Jolevi, förvaltare i Tullinge, vill köpa valstugan för 15000 kr exkl. frakt. Det är 

högsta budet som vi har fått in. Beslutades att sälja valstugan till Cecilia. Carl ordnar 

med överräckande av nycklar. 

 
§6 Information från POLSEK (Carl)  

Carl redogjorde för viktiga datum gällande nomineringar till nämnder och styrelser 
m.m. Hela listan med de olika posterna delades ut av Carl.  
 
Carl informerade om förhandlingar gällande majoritetssamarbete.   
 
Gränsen för att kunna bilda majoritet är 38 mandat. Allianspartierna samlar 23 
mandat. Vi i TUP har 9 mandat och SD 9. Det betyder att inget block kan få majoritet 
på egen hand. Och ingen verkar intresserad av stöd från SD.  
 
Då kvarstår lite olika alternativ, t ex följande:  
S (23) + MP (4) + C (2) + L (3) + KD (6) = 38 mandat. 
S (23) + KD (6) + TUP (9) = 38 mandat.  
 
Vi har ett bra förhandlingsläge för att komma närmare målet Tullinge egen kommun. 
Med anledning av läget bjöd Ebba Östlin in oss till ett möte. Ebba samtalar nu med 
många olika partier för att sondera möjligheterna. Vi får se framöver om det kommer 
några konkreta erbjudanden. När det finns skarpa förslag att ta ställning till kan det 
vara bra att bjuda in Tullingepartiets medlemmar till ett medlemsmöte för att få 
förankring. 

 
Anders har fått kontakt med konsulten, Christer Hjert, efter ett tips från Björn Molin, 
Roslagspartiet. Christer är jur. kand och har sedan 2002 varit verksam som konsult (VD 
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och delägare i Kommunakuten AB) samt under 2017 (t.o.m. 31/12) även varit bitr. 
kommundirektör i Norrtälje och vice VD i kommunens koncernmoderbolag. Christer 
har en bakgrund inom domstolsväsendet och som förbundsjurist på SKL. Han har 
bland annat hjälpt till i Knivsta när de bröt sig loss från Uppsala och bildade egen 
kommun. 
 
Anders och Carl hade möte med Christer den 18/9. Syftet är att Christer ska hjälpa oss 
med tips gällande hur vi i TUP ska få största möjliga inflytande över beslutsprocesserna 
och vilka reella krav vi kan ställa på antalet mandat i KS och i nämnderna.  
 

Camilla har talat med Katharina Wallenborg, tidigare kommunalråd för 
Drevvikenpartiet i Huddinge. Katharina har gav bland annat följande tips inför 
majoritetsförhandlingar:  
 

• Sikta på ”mittenregering”. 

• Ett problem med att ha en folkomröstning i samband med EU-valet i maj är att 
valdeltagandet kan bli lågt p.g.a. årstiden (sommar och sol).  

• Det är viktigt att ja- och nejsidan i en folkomröstning får lika mycket resurser. I 
en folkomröstning kommer riksdagspartierna att satsa på förtal.  

• En kommundelsnämnd kan bli negativt för oss om den inte fungerar så bra 
som vi vill. Vi bör punkta ned vad kommundelsnämnden ska ha för 
befogenheter.  

• Det är viktigt att TUP får representation i beredningen till KS (det är där man 
kan påverka).  

• Tup bör satsa på viceposter i nämnderna.  
 
§7 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan. 
Anders berättade om besöksfrekvensen på hemsidan. Det var många besökare på 
hemsidan i samband med valet.    
 
b) Kommunikation – Media  
Anders och Carl redogjorde för senaste nytt. TUPs valframgång gav uppmärksamhet i 
media.  
 
Alla affischer/skyltar ska vara nedtagna. Om någon i styrelsen hittar en affisch som 
ändå sitter kvar ska man höra av sig till Carl eller Anders.  
  
c) Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook    
Louise presenterade ekonomin, se utskickad rapport.   
 
Carl berättade om annonseringen på Facebook. Flera inlägg som inte är sponsrade har 
gett bra resultat.   
 
Handelsbanken har tagit bort det ”Business Card” som TUP tidigare haft. Beslutades 
att vi därför ska teckna avtal för ett nytt kort. Det nya kortet kostar 300 kr per år. Det 
möjliggör att vi kan fortsätta annonsera på Facebook.  
 
Beslutades att vi ska sätta in en ”Tack-annons” i lokaltidningen när vi vet om vi är i 
majoritet eller opposition.  
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Carl ska kontakta de medlemmar som inte har betalat sin medlemsavgift.  

 
§8 Övriga ärenden  

Louise tog upp frågan om en gåvopolicy. Beslutades att en sådan policy ska tas fram i 
samband med den översyn av organisationen som ska göras framöver.  
 
Camilla föreslog att vi ska beställa mötesfika till kommande styrelsemöten. Beslutade 
att vi ska beställa smörgås och mineralvatten m.m. av Sussie Mitander på Akvarellen. 
Det är viktigt att alla som har förhinder att delta på styrelsemöten anmäler detta i god 
tid till Carl så att vi vet hur många smörgåsar som ska beställas.    

  
§9 Nästa möte/Avslutning 

Nästa möte beslutades till måndag 15 oktober kl. 18:30, på restaurang Akvarellen.  
  

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 

 
Vid protokollet    Justeras  

 
 
 Carl Widercrantz    Camilla Jägemalm 
  
 


