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     PROTOKOLL 
från 

 STYRELSEMÖTE  

i 

TULLINGEPARTIET, TUP 

   

Tid:  måndag den 5 februari 2018, 18.30–20.30 

Plats:  Medborgarkontoret i Tullinge centrum     

Närvarande:   Camilla Jägemalm, ordförande 

  Louise Linder  

Anders Thorén  

Carl Widercrantz, POLSEK  

Elisabet Thorén 

Christian Wagner  

Fredrik Ahlinder  

Rita Ilomäki  

Kjell Sjöberg (inbjuden)      

  

Frånvarande:  Per Börjel   

 
§1 Mötets öppnande  

Camilla öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.   
 

§2 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes.   

§3 Genomgång/godkännande av föregående protokoll  
Det fanns inga kommentarer till föregående protokoll. Protokollet godkändes.   
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§4 Information från Kjell Sjöberg om motioner inför årsmötet  
 Kjell Sjöberg var inbjuden till kvällens styrelsemöte för att berätta om de motioner 
 som han har skickat in till TUPs årsmöte. Det ställdes även frågor till Kjell.    
 

Den ena motionen handlar om förslag på förändring av stadgarna samt styrelsen och 
den politiska organisationens sammansättning. Den andra motionen går ut på att anta 
en policy för sociala medier. Underlag till motionerna var utskickade sedan tidigare.  
 
I nästa steg kommer Camilla och Carl att bereda ett förslag till svar på motionerna.  

 
§5 Valrörelsen 2018   
 Rapporterades från mötet mellan Anders, Elisabet, Carl och Klas gällande 
 partiprogram och kommunikation m.m.  
 

Syftet med mötet var att diskutera hur vi 2018 ska positionera TUP så att 51 procent 
av väljarna i Tullinge röstar på oss. Elisabet har sedan tidigare tagit fram en 
kommunikationsstrategi och en SWOT-analys som diskuterades.  
 
En fråga som kom upp var hur vi slagkraftigt ska profilera oss inför valet. Ett förslag är 
att skapa en serie annonser där vi talar om vad vi vill i några viktiga punkter och 
avslutar med att vårt mål är att bli egen kommun.  
 
En av slutsatserna från mötet var att vi bör prioritera Tullinge kommun istället för 
kommundelsnämnder.  

 
§6 Delningsfrågan 

Carl har pratat med Staffan Teste gällande överklagan till EU. Staffans uppfattning är 
att TUP inte ska anlita en advokat för att göra en ansökan om delning till EU. Det är 
bättre att lägga dessa pengar på valrörelsen.  
 

§7 Information från POLSEK (Carl) 
Carl berättade om senast nytt från KS/KF. 

 
Kommunstyrelsen med stöd av alla partier utom TUP vill öka antalet platser i 
kommunfullmäktige från dagens 61 till 75 vilket innebär att den årliga kostnaden ökar 
med cirka tre miljoner kronor. TUP har dock laget ett yrkade där det tydligt framgår att 
vi inte vill satsa ytterligare skattepengar på politiken.   

 
Ett annat förslag som TUP röstade nej till vara att bygga bostäder i Tumba skog. 
Huvudskälet är att de närboende känner sig överkörda av kommunen eftersom man 
inte har tagit hänsyn till deras synpunkter. MP och SD röstade också nej till bostäder i 
Tumba skog.  

 
Jimmy Baker (M) lämnar sina uppdrag som gruppledare och oppositionsråd. Istället 
kommer Stina Lundgren att bli ny gruppledare för (M).  
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§8 Information – rapporter från grupperna   
a) Hemsidan. 
Anders berättade om nya hemsidan. Det mesta verkar fungera som önskat. En dålig 
nyhet är dock att vi måste gå igenom informationen på alla nuvarande medlemmar 
och kopiera och klistra in den på nya hemsidan. Ett ganska tidskrävande arbete, 
troligtvis. 

 
Vi är även tvungna att köpa till en modul för att få den nya hemsidan att fungera.  
 
b) Kommunikation – Media  
Elisabet redogjorde för senaste nytt i media.  

 
DirektPress har skickat ut en trygghetundersökning till alla partier. TUPs svar på 
undersökningen är följande:  

 
Hur ser ni på resultatet i medborgarundersökningen?  
Det är en skrämmande utveckling som visar att Botkyrkas kommunledning inte har 
tagit trygghetsfrågorna på allvar. Tyvärr har kommunledningen fokuserat på att vara 
en upplevelsekommun - "långt ifrån lagom" istället för att ta tag i trygghetsfrågorna. 
Medborgarundersökningen visar resultatet av denna prioritering.  

 
Det är stora skillnader mellan kommundelarna i trygghet. Vad är det som skapar 
otrygghet hos Botkyrkaborna, tror ni?  
Botkyrka har vuxit till en enorm organisation bestående av vitt skilda kommundelar 
med helt olika behov. Kommunen är så spretig att det är svårt att skapa en 
trygghetsstrategi som fungerar för hela kommunen. "One size fits all-lösningar" 
fungerar inte. De lösningar som är bäst för Hallunda passar nödvändigtvis inte lika bra i 
Tullinge. 

 
Vilka är era tre skarpa förslag för att öka tryggheten för Botkyrkaborna? (kan vara 
färre än tre, men inte fler än tre) 
Tullingepartiets huvudsakliga mål är att dela kommunen så att det blir en mer 
hanterbar och överblickbar organisation. Men på kort sikt har vi följande tre förslag för 
att öka tryggheten:  

 
1, Vi vill ställa krav på synliga och patrullerande närpoliser som med sin närvaro kan 
förebygga inbrott och andra brott. I avvaktan på fler resurser från Polisen bör 
kommunen anlita ett vaktbolag som kan patrullera i centrum, kring 
pendeltågsstationen och vid andra utsatta områden efter mörkrets inbrott. 

 
2, Vi vill verka för att få fler föräldrar eller frivilligorganisationer att nattvandra. Det 
kan betyda mycket för att förebygga att de riktigt unga kommer in på en brottslig 
bana. 

 
3, Vi vill kameraövervaka kommunala platser där risken för brottslighet och 
vandalisering är hög 
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c) Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook    
Louise redogjorde för ekonomin. Rapport var utskickad sedan tidigare.   

 
Förslag på budget ska skickas ut till styrelsen innan årsmötet.  

 
Beslutades att Carl ska anmäla TUP till kommande marknadsdagar i Tullinge C.  

  
d) Den andra vägen  
Beslutades att TUP inte ska delta på lokala partiers kongress. I övrigt inget nytt att 
rapportera.  

  
§9 Rapport från medlemsmiddagen på Akvarellen 27 januari    

Carl rapporterade om en lyckad och trevlig middag på Akvarellen. Många medlemmar 
vill ställa upp på valsedeln samt hjälpa till i valrörelsen.   
 

§10 Inför påskaktiviteten vid pendeltåget     
Anders visade exempel på kycklingar som vi ska använda i påskkampanjen vid Tullinge 
station. Dessa ska packas i påsar tillsammans med foldrar och godisägg med papper. 
Budskapet ska vara inriktat på röstdelning d.v.s. att man kan rösta på olika partier i 
kommun, landsting och riksdag. 

 
Handelsbanken ska också ha en aktivitet vid pendeltågsstationen i påsk. Vi bör därför 
stämma av datum med dem så att aktiviteterna inte krockar.   

 
§11 Årsmöte 
 Falkbergsskolan är tyvärr inte tillgänglig att boka, enligt lokalbokningen. Vi ska dock 
 göra ett nytt försök genom att ta direktkontakt med skolan. Ett reservalternativ är 
 Banslättsskolan.  
 
 Carl förbereder årsmöteshandlingarna och skickar sedan ut dessa till styrelsen för 
 godkännande.  
 
§12 Swish  

Klas har fått ett erbjudande gällande Swish från Handelsbanken enligt följande 
rabatterade priser: 

• Uppläggningsavgift: 0 kr 

• Månadsavgift: 16 kr 

• Avgift per mottagen transaktion: 1,50 kr 

• Återbetalning:1,50 kr 
 
 Ordinarie prislista: 

• Uppläggningsavgift: 495 kr 

• Månadsavgift: 49 kr 

• Avgift per mottagen transaktion: 2 kr 

• Återbetalning:2,85 kr 
  
 Beslutades att anta Handelsbankens rabatterade erbjudande. TUP kommer därmed att 
 ha ett eget Swishnumer.   
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§13 Övriga ärenden   

Anders har begärt en offer på vattenflaskor inför valkampanjen. Det ska vara totalt 
3000  flaskor "naturellt vatten (stilla)" inkl. etikett i fyrfärg, pant, frakt och moms. 
Leverans i slutet av maj. Hållbarhet minst 3 månader.  

 
Carl och Fredrik rapporterade från sitt besök på kommunens rehabenhet. Enhetens  
grundläggande uppgift är att hjälpa äldre, funktionshindrade eller sjuka personer som 
har problem att klara sin vardagstillvaro. Carl ska förbereda ett nämndinitiativ som går 
ut på att rehabenheten ska informera vård- och omsorgsnämnden om sin verksamhet.  
 

§14 Nästa möte/Avslutning 

Nästa möte beslutades till torsdag 8 mars, kl 18:30, på Medborgarkontoret. 
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 
 

Vid protokollet    Justeras  
 
  

Carl Widercrantz    Camilla Jägemalm  

 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 


