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        PROTOKOLL 

från 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

Tisdag 12 april 2022 

 Restaurang Tullen, kl. 19.00 – 20.30 

Närvarande: Staffan Teste 
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
 Rita Ilomäki 

Lena Tikkanen  
Mats Westerberg  
Louise Linder (inbjuden)  
 

Frånvarande: Camilla Jägemalm 
  Per Börjel 

 Christian Wagner 
 
§1 Mötets öppnande  
 Staffan öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Särskilt 

  välkommen till Mats Westerberg som är ny i styrelsen.    
 
§2 Upprop  
 Närvarokontroll genomfördes.  
 
§3 Godkännande av dagordning  

  Louise var inbjuden att delta i inledningen av styrelsemötet. 
  Beslutades att inleda med hennes ekonomiska rapport. Därefter 
  godkändes dagordningen.   
    
  Detta var Louise sista rapport eftersom hon slutar som kassör. Louise
  slutar även i styrelsen och tackades därför av med blommor.  
 

§4 Genomgång/godkännande av föregående protokoll  
 Det fanns inga kommentarer till föregående protokoll.  
 Föregående protokoll godkändes.  
 
§5 Konstituerande  
 Beslutades att styrelsens sammansättning för 2022 ska vara enligt 

  följande: 
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 Staffan Teste, ordförande 
 Mats Westerberg, ledamot och kassör 
 Anders Thorén, ledamot och webbmaster 
 Larsgösta Almgren, ledamot 
 Camilla Jägemalm, ledamot 
 Rita Ilomäki, ledamot 
 Per Börjel, ledamot 
 Christian Wagner, ledamot 
 Lena Tikkanen, ledamot  
 Carl Widercrantz, adjungerad sekreterare 
 
 Beslutades att Mats Westerberg tar över Louise Linders roll som kassör 

  samt får de bankbefogenheter och rätten att företräda  
  Tullingepartiet gentemot Handelsbanken som Louise tidigare har haft.  
  Det innebär att Mats har rätt att disponera föreningens konto via 
  internetbanken samt erhålla bankkort. 

  
§6 Information från POLSEK (Carl) 

Carl rapporterade från Camillas digitala TEAMS-möte 30/3. Mötet 

riktade sig till styrelsen samt folk- och förtroendevalda. Mötet har 

spelats in och går att se i efterhand. Den som vill ha länken till det 

inspelade mötet kan kontakta Carl. Ämnen som diskuterades var 

följande: 

• Huddinges nya översiktsplan. 

• Botkyrkas arbete mot PFAS och förhandlingar med försvaret. 

• Botkyrkas möte med Trafikverket och Region Stockholm 

angående pendeltågsstationen i Tullinge. 

• Infart Riksten.  

• Förbifart Tullinge. 

• PWCs kommentarer till rapporten om kommunens hantering av 

sopbränderna som Krisledningsnämnden beställt. 

    

Carl och Anders rapporterade från sitt lunchmöte den 11 april med 

Stina Lundgren (gruppledare M) och Roslana Cedergren (politisk 

sekreterare M). Moderaterna är positiva till TUPs centrumskiss och det 

förslag på ny pendeltågsuppgång som vi har tagit fram. Vi är överens 

om att gemensamt uppvakta Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd, 

för att sälja in skissen till honom och försöka få till en ny uppgång.   

 

Bakgrunden till detta initiativ är den pajkastning som skett i 

kommunfullmäktige gällande en ny pendeltågsuppgång. Vår inställning 

är det finns en ÅVS (som krävs för att få till en ny uppgång) och det är 

vår skiss.  
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 §7 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan  
Anders rapporterade om senaste nytt. Det har inte hänt mycket sedan 
senast. Hemsidan fungerar bra och vi får en uppföljning av hur många 
som läser inläggen.  
 
Agneta Hallbert är tillfrågad om att hjälpa oss med övergången från 
bokföringsprogrammet Visma till Fortnox.  
 

b) Ekonomi – Budget – Facebook   
   Louise hade redogjort för sin sista ekonomiska rapport tidigare på 
  mötet.    

 
 Beslutades att Carl ska säga upp Per Börjels prenumeration på Dagens 
 Samhälle eftersom han inte vill ha tidningen. Till dess att tidningen har 
 blivit uppsagd ska den i stället gå till Anders.  
 
c) Media och kommunikation  

 Carl redogjorde för senaste nytt i media. Bland annat följande: 
 

• Tullingepartiets sida kapad – följ med när partiledaren jagar 
Facebook (SVT).  

 

• VAL2022: Så vill partierna motverka stöket i Botkyrkas skolor 
(Mitt i Botkyrka): Anders svar "Förskolan spelar en viktig roll för 
att bygga relationer till föräldrar och berätta om de värderingar 
som gäller i förskola och skola. Då blir det lättare att skapa en 
lugn och trygg skola, där skolan samarbetar med föräldrar, polis 
och sociala verksamheter. Det ska vara behörig personal på 
skolorna för att kunna ge eleverna de bästa förutsättningar att 
nå gymnasiebehörighet. Språket är viktigt. All personal som 
arbetar med eleverna som inte har godtagbara kunskaper i 
svenska ska erbjudas språkkurser". 
 

• Lasses debattartikel i ”Mitt i Botkyrka” om att förlänga 
uppställningstiden för paviljonger vid Falkbergsskolan för att 
möjliggöra ett positivt tillskott i åtgärderna för flyktingar från 
Ukraina. Carl ska bolla detta förslag med den centrala gruppen 
på kommunen som arbetar med flyktingfrågan. Det kanske ger 
samma framgång som när Lasse tipsade om att pausa 
försäljningen av kommunens lägenheter vid Akvarellen så att 
dessa skulle kunna användas till flyktingmottagande.  

  
 Tisdagen 22/3 träffade Anders och Carl den copywriter som är tänkt att 
 hjälpa oss i valrörelsen. Hon heter Sofia Mårtensson. Vi har fått kontakt 
 med Sofia via Svensk Information & YRA (byrån som hjälper oss att ta 
 fram trycksaker).  
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  Den utskickade broschyren/foldern har mottagits positivt. QR-koderna 
  för att se videofilmerna var ett lyckat inslag. 

 
§8  Kommunalvalet 2022 
 Utdelning av påskfolder med tillhörande fröpåse har genomförts den 12 

  april vid Tullinge pendeltågstation samt ICA Riksten.  
 
 Nästa folder som ska skickas ut till brevlådorna blir en A4 i styvt papper 

  (fyrsidig). Staffan påpekade att det kan vara bra att ge en instruktion för 
  hur QR-koder ska användas.   

 
 Diskuterades gällande video på Brantbrink. Just nu har TUP en video 

  som rullar på storbildstavlan.  
  
 Vi ska ha en fördjupad information om kommundelningen på vår 

  hemsida.  
 
 Valmötet är planerat till den 12 maj i Parkhemsskolan. 
 

Porträttfotografering på Tullen blir den 19 april av de 16 främsta 
 kandidaterna på valsedeln. Då kommer vi även att fotografera de 
 personer som vill klippas in i den stora gruppbilden som vi i 
 Parkhemsskolans matsal.   
 
 Några justeringar behöver göras av valsedeln. Dels har följande tre 

  personer hoppat av: Fredrik Ahlinder (plats 16), Johanna Ahlinder (plats 
  22) och Vincent Freiman (plats 21). Dels har en ny medlem, Anders 
  Wiktorsson, anmält intresse av att vara med. Beslutades att Anders får 
  gå in på Johanna Ahlinders plats d.v.s. plats 22. 

  
 I övrigt gör Carl ett antal redaktionella ändringar som handlar om att 

  rätta till åldern för kandidater som har råkat ange fel ålder på valsedeln.  
 
 Anders, Carl och Lasse har börjat skissa på brev till förstagångsväljare. 
 
 Beslutades att Carl ska boka Akvarellen som lokal för TUPs valvaka.  
 
§9 Aktuella frågor   

  Årsmötet är klart. Carl redogjorde för resultatet. Alla som har lämnat 
  ett svar har godkänt handlingarna. Totalt 25 positiva svar.  
 
  Fredrik Ahlinder har lämnat in en kritisk protokollsanteckning gällande 
  sin placering på valsedeln. Beslutades att styrelsen ska formulera ett 
  svar. Carl och Staffan utformar ett förslag.   

  LPN (Lokala partiers nätverk) hade årsmöte 26/3 och Camilla deltog. 

  Inför valet har det bildats två regionpartier. Ett som är LPN i Uppsala 

  Län och ett Gävleborgspartiet som är ett sjukvårdsparti. Det är två olika 

  spår som styrelsen jobbar vidare med och kommer att utvärdera efter 

  valet. 
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  LPN-filmen om röstdelning som LPN finansierat finns nu i en anpassad 

  version för medlemspartier att använda i sin egen marknadsföring. Den 

  är kortare (1min) och partiet får med sin egen logga. Genom 

  mängdrabatt har de förhandlat till detta för 2000kr/parti. (Se 

  Drevvikenpartiets Facebooksida). Värt att satsa på tycker Camilla. 

  Årets LPN kongress i Lund är den 14–15 maj. Alla 35 medlemspartier är 
  inbjudna och det är ett späckat och mycket ambitiöst program 
  med bland annat olika forskare och partier som har makten i sina 
  kommuner. Beslutades att Camilla får åka dit och höra erfarenheter av 
  bildandet av regionpartierna. Samt driva frågan om ett nätverk i 
  nätverket för kommundelningspartier.  Konferensavgift inkl. lunch 
  och middag 1900kr/pers. Hotell med frukost 935kr/natt (i enkelrum).
  Dubbelrum 1135kr. Resan kan ev. samordnas/samåkas med 
  Sorunda.net, men kostnaden tillkommer. TUP betalar kostnaderna. 
 

§10 Övriga frågor 
 Utredningen om soporna (Kagghamra och Kassmyra) finns att ladda ned 

  på kommunens hemsida.  
 
 För krisledning gällande flyktingar har kommunen tillsatt en central 

  grupp som man kan tipsa och kontakta. Carl kan bistå med 
  kontaktuppgifter.  

 
 Camilla har en idé om hur vi kan marknadsföra olika politiska 

  uppdrag internt. Tidigare val har vi haft ett möte där alla fick presentera 
  sin nämnd eller sitt bolag eller uppdrag. Nu har det fungerat så bra med 
  våra digitala möten som man kan spela in så tänker Camilla att det kan 
  vara ett bra format att använda. Då kan var och en på ett par minuter 
  presentera sitt uppdrag och vad som är bra, spännande, kul och 
  utmanande. I och med att det är inspelat kan alla som är medlemmar 
  logga in på hemsidan och titta på det när helst man vill/kan och hur 
  många gånger man vill. Camilla tror att detta underlättar för den som 
  funderar på att åta sig ett uppdrag efter valet. Detta format är 
  dessutom gratis. Camilla hjälper gärna till med att ta fram en mall för 
  presentationerna. Beslutades att Carl får i uppdrag att göra en lista för 
  de olika nämnderna och vad uppdragen innebär.  
   

§11 Nästa möte/Avslutning 
Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 25 april 2022.  
 
Styrelsemöten för 2022:  

  25 april 
  2 juni 
  29 augusti 
  27 september 
  19 oktober 
  21 november 
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Vid protokollet  Justeras  
  
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste 

 


