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  Styrelseprotokoll 

för 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

Tisdag 1 juni 2021 

 Online-möte via Teams, kl. 19.15 – 20.30 

Närvarande: Staffan Teste  
 Anders Thorén (delar av mötet)   
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Camilla Jägemalm (delar av mötet)  

 Rita Ilomäki 
Christian Wagner 
Lena Tikkanen  
Anne-Marie Carlson Estrada (inbjuden)  
 

Ej närvarande: Louise Linder  
    Per Börjel 
  
§1 Mötets öppnande  
 Staffan öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.  
 
§2 Upprop  
 Närvarokontroll genomfördes.  
 
§3 Godkännande av dagordning 
 Rita anmälde en övrig fråga gällande byggnation vid Café Kajkanten.  
 Därefter godkändes dagordningen.  

 
§4 Genomgång/godkännande av föregående protokoll  
 Föregående protokoll godkändes.  
 
§5 Presentation av Carls vikarie  
 Anne-Marie Carlson Estrada (Ammi) presenterade sig. Ammi ska 

  vikariera för Carl när han är föräldraledig. Carl kommer att genomföra 
  en introduktion för Ammi den 9 juni i kommunhuset. Syftet är att visa 
  arbetsrutiner med mera.  

 
§6 Information från POLSEK (Carl)     

  Carl rapporterade följande från senaste kommunfullmäktige:   
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  Kommunens grönstrukturprogram  
  Ett bra grönstrukturprogram kan säkert fylla en viktig funktion, men i 
  detta fall drunknar kommunens dokument i brister och vaga 
  formuleringar. Trots många fina ord ser vi hur majoriteten förbereder 
  omfattande byggnation till områden som har höga natur- eller 
  kulturvärden.  Vi påtalade detta i kommunfullmäktige vilket retade upp 
  samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Gabriel Melki. 

  Nästa vecka är det kommunstyrelsen om då kommer bland annat 
  följande att behandlas:  

  Delårsrapport 1 2021 – Kommunstyrelsen 

  Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på driftbudgeten om 
  1,5 miljoner kronor. Inom förvaltningen finns vissa verksamheter med 
  högre kostnader än budgeterat. De högre kostnaderna härrör sig bland 
  annat av omsättning av direktörer och chefer: Flera direktörer och 
  chefer har slutat sin anställning i kommunen. Under  
  rekryteringsprocessen har förvaltningen flera tf direktörer och chefer 
  men också intermilösningar där konsult anlitats. Sammantaget beräknas 
  kostnaden övergå vad som budgeterats 

  Revidering av genomförandebudget avseende entreprenadupphandling 
  för etapp 1 i exploateringsprojekt 9172 - Tumba skog 

  Efter att oppositionen M+TUP+SD minoritetsåterremitterade ärendet 
  på marsfullmäktige med uppdraget att utreda alternativa  
  genomföranden inom redan beslutad budget trodde vi att man från 
  förvaltningens sida skulle göra detta.  

  Nu när ärendet är tillbaka ligger nettobudgetsiffran kvar och det enda 
  man verkar ha gjort är lagt till skrivningar kring hur kalkylernas 
  träffsäkerhet eventuellt ska kunna bli bättre.  

  Det är inte att ta återremissen på allvar eller de kritiska röster som finns 
  kring exploateringen. 

  Det är bättre att hålla sig inom tidigare beslutad budget och 
  minska projektets omfattning. Här förbereder vi ett gemensamt 
  agerande med M.  

  Antagande av trafikstrategi för Botkyrka kommun. 

  Planeringshorisonten är år 2040.  På sikt kan parkeringsautomater med 
  incheckningssystem bli aktuella för infartsparkeringarna där bara 
  pendeltågsresenärer med SL-Accesskort kan parkera. TUP granskar 
  trafikstrategin med hjälp av Mats Westerberg.  
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  Godkännande av Botkyrkas kommunspecifika yttrande över 
  Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar 2021/2022 (T22) 

  Här lägger TUP ett yttrande med samma inriktning som den text vi har 
  skickat in till Trafikförvaltningen. 

  Det har varit en lite rörig situation för oss i Socialnämnden.  En av TUPs 
  ledamöter har varit dålig på att hålla tider och meddela sin frånvaro. En 
  annan ledamot från TUP har reagerat och skickat ut mejl om detta som 
  väckt diskussion.  

 §7 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan. 
Anders rapporterade. Det har inte hänt så mycket på senaste, men vi 

 kan förslagsvis skriva ett nytt inlägg om byggnationen vid Ulfsberg samt 
 svaret till MPs insändare i Mitt i.  

 
b) Kommunikation – Media 

Carl rapporterade om senaste nytt. Vår replik till MP publicerades i Mitt 
i.  
 
Om styrelsen vill ha en tidningsprenumeration på DN måste någon 
annan än Carl eller Anders teckna den. Detta eftersom det inte går att 
ha två prenumerationer på samma person.  

 
c) Ekonomi – Budget – Facebook   

   Louise ekonomiska rapport var utskickad sedan tidigare.  
 
§8 Möte med Innovation properties gällande Ulfsbergsgården   
 Christian rapporterade från mötet med Innovation properties 
 vid deras kontor i stan. Anders, Christian och Carl deltog på detta möte. 
 Det var ett konstruktivt möte där planerna för byggnationen vid 
 Ulfsbergsgården diskuterades.   
 
§9 Inför TUPs utbildningsdag 19 juni 
 Carl redogjorde för dagordningen till utbildningsdagen för folk- och 
 förtroendevalda:  

• Välkomna!  

• Presentation av Carls vikarie, Ammi.  

• Redovisning av arbetet i nämnderna. 

• Föredrag av Martin Wannholm från Demokraterna i Göteborg,  

• Information från styrelsen om bland annat 
delegationsordningar och kommande valrörelse.  

 
§10  Planering inför kyrkovalet  

  Annonser till kyrkovalet är bokade. Det blir sid. 9 (helsida) i Mitt i under 
  två veckor. Dels en annons samma vecka som kyrkovalet, dels en 
  annons veckan innan kyrkovalet. Framförhandlat pris: är 12 500 kr per 
  införande. Reklambyrån hjälper oss med layout i vanlig ordning.  
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  TUPs kandidater till kyrkofullmäktige ska även ta ett gruppfoto som kan 
  användas för annonsen och annan marknadsföring.  
 
  Beslutades att vi ska skicka ut ett meddelande om kyrkovalet och TUPs
  kandidater till våra medlemmar.  

  
§11 Aktuella frågor   
 Carl berättade om den senaste sopskandalen i Kassmyra. Gifter kan 

  spridas i vattnet, enligt SVT. Sopberget i Kassmyra kan läcka miljöfarliga 
  kemikalier rakt ut i dagvattnet. SVT kan nu avslöja att det saknas 
  partikelfilter i brunnar som ligger under sophögarna i Kassmyra – trots 
  att tillståndet kräver det. Samtidigt misstänks företrädare för Think 
  Pink, som drivit anläggningen, för grovt miljöbrott. Och den oberoende 
  konsult som kontrollerat miljön på Think Pinks anläggningar i hela 
  Sverige har sagts upp.  

 
 Anders berättade om det ett för kvällen är ett extrainsatt möte med 

  miljö- och hälsoskyddsnämnden där bland annat detta diskuteras.   
 
 Det finns även en planerad gruppledarträff nästa vecka där vi ska få 

  information om hur långt de externa utredningarna gällande 
  ansvarsfrågan har kommit. Vi bör lyssna noga på detta för att kunna ta 
  ställning i frågan om ansvarsfrihet för miljö- och hälsoskyddsnämnden i 
  kommunfullmäktige. Ett alternativ är att ej ge ansvarsfrihet till den 
  tidigare ordförande, Myrna Person (MP). 

 
 Carl berättade att kommunen varslar rektorn vid Skyttbrinks 

  gymnasium om avsked med anledning av ekonomiska oegentligheter.  
    
§12 Övriga frågor   
 Rita ställde en fråga gällande om det blir någon restaurang där Café 

  Kajkanten tidigare fanns. Svaret är att vi inte har hört något nytt om 
  detta (Ara Abrahamians planer).   

 
 Beslutades att vi ska köpa en iPhone för ca 5 000 kr till partiet som 

  Carls vikarie, Ammi, kan använda när hon vikarierar för Carl. 
   

 Styrelseledamöterna presenterade sig för Ammi som avslutning. 
 

§13 Nästa möte/Avslutning 
Nästa ordinarie styrelsemöte beslutades till 1 september 2021.  
 
Resterande styrelsemöten för 2021:  
1 september  
27 september  
19 oktober  
24 november 
 
Staffan tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet  Justeras  
 
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste 
 


