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          Protokoll 

från 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

måndag 30 mars 2020 

 Telefonmöte, kl 18.30 – ca 20.00 

Närvarande: Staffan Teste 
 Louise Linder   
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Camilla Jägemalm 

 Per Börjel 
 Rita Ilomäki 

Christian Wagner 
Lena Tikkanen  

  
§1 Mötets öppnande  

Staffan öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.  
 
Med anledning av den rådande coronakrisen arrangerades 
styrelsemötet som en telefonkonferens. Praktisk information om hur 
styrelseledamöterna skulle ansluta till mötet hade skickats ut per mejl 
av Carl.  

 
§2 Upprop och genomgång av rutiner för digitalt möte 

Carl presenterade formerna för telefonmötet utifrån tre korta 
förhållningsregler: 
 

• För att begära ordet ska man säga sitt namn. Staffan fördelar 
sedan ordet.  

• När du inte har ordet så ska du trycka på ”mute” eller ”ljud av” 
på din telefon. På så sätt undviker vi störande bakgrundsbrus.  

• Vi försöker att hålla korta och kärnfulla inlägg. Det kan vara 
lättare sagt en gjort, men vi får hjälpas åt.  

 
§3 Godkännande av dagordning 

Carl anmälde en övrig fråga gällande prenumeration av Dagens 
Samhälle. 
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§4 Genomgång/godkännande av föregående protokoll  
  Föregående protokoll godkändes.  
 

§5 Information från POLSEK (Carl)      
Senaste kommunfullmäktige var ett digitalt möte via Microsoft Teams. 
Det fungerade väl. Dagordningen var kort med fokus på nödvändiga 
beslut. Exempelvis har krisledningsnämnden fått vissa direktiv och 
nämnderna har fått möjlighet att sammanträda via videokonferens.  
 
Vid kommunfullmäktige förrättades även ett valärende där Eleonore 
Wagner är ny ersättare för TUP i miljö- och hälsoskyddsnämnden efter 
Carina Pettersson som har avsagt sig sitt uppdrag.  
 
Carl meddelade att frågan om flygplansmonumentet vid Riksten 
kommer upp i nästa kommunstyrelse.    
 
Kongressen med Lokala partiers nätverk är inställd och framskjuten.   

 
Carl informerade följande gällande Botkyrka kommuns arbete med 
anledning av coronaviruset: 
 

• Gymnasieskolor, yrkeshögskolor, yrkesskolor och kommunal 
vuxenutbildning inklusive SFI, har övergått till undervisning på 
distans. 

• För vård- och omsorgsboendena råder besöksförbud. 

• Medborgarcenter väljer att bemanna upp för telefon- och 
mejlservice och minskar på så vis riskerna med personliga 
kontakter.  

• Bygglovsenheten genomför tidsbokad rådgivning per telefon 
istället för personliga möten. 

• Tillfälligt stängda verksamheter är till exempelvis öppna 
förskolan, badhusen och dagverksamheter för äldre med mera.   

 
 §6 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan. 
  Anders rapporterade om senaste nytt. 
 

En Copyright Agent har hört av sig till oss gällande ett foto på 
Tullingekommun.se. Fotot (som ursprungligen kommer från Tyresö 
kommuns hemsida) avser en pojke i en badtunna. Agenten hävdar att vi 
har publicerat bildmaterialet olovligen och därmed brutit mot lagen om 
upphovsrätt. Vi har fått ett krav på att betala 3 300 kr för den olovliga 
användningen av bilden.   

 
Beslutades att Anders tar kontakt med Copyright Agenten för att reda 
ut ärendet så att vi kan få kännedom om vilken fotograf som tagit 
bilden och hur dennes avtal med ansvarig bildbyrå (Scandinav Bildbyrå) 
ser ut.  
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b) Kommunikation – Media 
Carl rapporterade om senaste nytt. Mest har nyheterna handlat om 
coronaviruset.  
 
Carl uppmärksammade styrelsen på att Botkyrka Direkt har publicerat 
en ny artikel som heter ”Tullinge blir föregångare i grön stadsplanering”. 
Det handlar om att Botkyrka är en av tre kommuner som har valts ut 
som föregångare i sitt arbete med klimatsmart stadsplanering, i en del 
av ett EU-projekt. I artikeln uppmärksammas Botkyrka för sin erfarenhet 
av medborgarsamverkan i utvecklingen av det framtida Tullinge. 
 
Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, säger bland 
annat följande i artikeln: "Vi har ett strukturerat och bra samverkans- 
och dialogverktyg och därför är vår intention att fortsätta använda 
dessa, men också kontinuerligt utveckla verktygen och se till att vi har 
en bra samverkan med våra medborgare”.  
 
Beslutade att TUP ska bemöta artikeln, helst som ett uttalande i 
tidningen (redaktionell text). Carl kontaktar reportern som har skrivit 
artikeln.  

 
c) Ekonomi – Budget – Facebook   

   Louise redogjorde för ekonomin. Per påpekade att styrelsens budget  
bör synkas med den som vi har förberett till årsmötet. Beslutades att 
Per, Louise och Carl ser till att ordna detta.  
 
Louise tog upp följande två medskick från TUPs revisor Klas Bovin:  
 

• Eftersom kontot för Facebook är kopplat till ett eget betalkort 
är det viktigt med tydliga rutiner så att dessa utgifter 
automatiskt kommer in i "kassan" under året.  Beslutades att 
Carl löpande skickar kvitton för Facebook till Louise när 
annonseringar har gjorts.  

• Styrelsen bör införa en attest för utgifter. Beslutades att 
ordföranden ska vara den person som attesterar och att det 
lämpligen kan göras i samband med fysiska styrelsemöten. 
Louise ansvarar för att ta med den aktuella pärmen så att 
Staffan kan kolla igenom och signera.  

 
§7 Hur ska TUP agera med anledning av Corona 

Beslutades att vi ska skicka ut ett brev till medlemmarna gällande hur 
situationen med coronaviruset påverkar oss och vad vi gör med 
anledning av detta. Förslagsvis kan vi göra punktinsatser om någon 
medlem exempelvis behöver hjälp med att handla mat eller liknande. Vi 
ska även sondera om vi har medlemmar som vill hjälpa till i denna 
speciella situation. Förutom detta ska vi lyfta fram senaste nytt, till 
exempel positiva nyheter som att minnesmonumentet (flygplan) i 
Riksten äntligen blir verklighet. 
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Diskuterades hur vi ska göra med årsmötet som är fortsatt uppskjutet 
med anledning av den rådande situationen. Olika förlag är att fortsätta 
skjuta upp årsmötet eller att genomföra det som telefonmöte eller 
videokonferens. Beslutades att Staffan och Carl ska kontakta 
revisorerna för att ta in deras synpunkter gällande årsmötet.  
 
Beslutade att Anders ska kontakta Ebba Östlin för att få senaste nytt 
gällande den aktuella utredningen om pedofilskandalen i Botkyrka. 
 
Anders gav en uppdatering gällande den klubbnål (kommunvapnet) som 
styrelsen tidigare beslutat om. Vi har fått 50 nålar för en total kostnad 
på 2 035 kr inklusive frakt och moms. Draken är dock inte helt enligt det 
korrektur som ligger till grund för nålen. Det som är problemet är att 
själva tekniken bygger på att alla delar av motivet omgärdas av en ram. 
Det innebär i sin tur att de "yttre delarna " av motivet som till exempel 
"Kammen" på drakens huvud delvis faller bort. Anders har påtalat detta 
för leverantören som lovat återkomma.  

 
§8  PwC utreder försäljningen av fastighet till Riksteatern 

Staffan berättade att PwC utreder försäljningen av fastighet till 
Riksteatern. Vi följer detta ärende.  

 
§9 Övriga frågor 

Per, Anders, Camilla och Christian har varsin prenumeration av 
tidningen Dagens Samhälle. Enligt tidigare beslut står TUP för kostnaden 
om ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige vill prenumerera på 
Dagen Samhälle. Pris per licens är 1 495 kr exklusive moms per person 
och år.  

 
§10 Nästa möte/Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 28 april 2020. 
 
Staffan tackade för visat intresset och förklarade styrelsemötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet  Justeras  
  
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste 
 


