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          Protokoll 

från 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

Onsdag 19 oktober 2022 

 Restaurang Tullen, ca kl. 20.30 

Närvarande: Staffan Teste 
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Camilla Jägemalm 

 Per Börjel 
 Rita Ilomäki 

Christian Wagner 
Lena Tikkanen  
Mats Westerberg  

 
§1 Mötets öppnande  
 Staffan öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.  
 
§2 Upprop  
 Närvarokontroll genomfördes.  
 
§3 Godkännande av dagordning   

Joel Knutsson från Rent i skogen var inbjuden för att berätta om sitt 
arbete. Men eftersom vi har många ärenden på dagordningen kommer 
han i stället till nästa styrelsemöte. 
 
Därefter godkändes dagordningen.  

 
§4 Genomgång/godkännande av föregående protokoll  
 Föregående protokoll godkändes.  

 
§5 Valanalys och oppositionsförhandlingar    

Analys av valet genomfördes i samband med KF-gruppens möte som var 
innan styrelsemötet.  
 
Nu står det klart hur Botkyrkas styre ska se ut de kommande fyra åren. 
Det blir ett minoritetsstyre med samma partier som styrde kommunen 
förra mandatperioden d.v.s. S, MP, C, KD och L.  
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Det innebär att vi i Tullingepartiet går i opposition och därmed kommer 
göra allt för få ett så stort genomslag för våra frågor som möjligt. Med 
en ny regering på riksnivå ges nya möjligheter att föra fram frågan om 
Tullinge egen kommun. Och med starkt stöd från Tullinges väljare ser vi 
nu fram emot att göra detta med emfas.  
 
Medan vi väntar på att bli en egen kommun kommer vi att fortsätta 
göra det bästa för oss i Tullinge för att få vår vardag att fungera och för 
att vi ska trivas i Tullinge.  
 
Tullingepartiet har ingått en ny valteknisk samverkan med 
Moderaterna. Det innebär att vi tillsammans får fler platser i nämnder, 
bolag, utskott och beredningar m.m. än vad vi skulle fått om vi gått fram 
var och en för sig.  

 
§6 Information från POLSEK (Carl) 

Carl och Anders ska träffa Agneta Hallberg på fredag gällande arbetet 
med ett nytt medlemsregister.  
 
Carl och Anders har besökt Bio Sländan för att se deras lokaler. 
Biosalongen är perfekt för medlemsmöten och andra större 
sammankomster.  
 
Carl ska undersöka om det nu är möjligt att boka Falkbergsskolan. 
 
Beslutades att utse Larsgösta Almgren till Tullingepartiets valberedning. 
Vi ska även fråga Klas Bovin om han vill ingå i valberedningen. 
Valberedningen får möjlighet att bredda gruppen om valberedningen 
önskar.  
 
På det tidigare mötet med KF-gruppen redogjordes det för nya 
arvodesregler som diskuteras mellan gruppledarna:  

• Gruppledararvodet kopplas till arbetsinsats som i sig avgörs av 
hur många mandat man har fått. För TUP innebär det 55 %. 

• Grundprincipen är att oppositionen ska ha 50% av de politiska 
heltidsresurser som ett styre har. 

• Viss avvägning pga. antal partier i oppositionen respektive styre 
behöver göras. 

• Även politiska sekreterare och stabschefens (tjänsteman från S) 
löner kopplas till riksdagsledamotsarvodet. För TUP innebär det 
60 % för politisk sekreterare.  

 
§7 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan  
Inget nytt att rapportera. Vi ska skrivna in de nya konstellationerna på 
hemsidan (folk- och förtroendevalda).  
 

b) Ekonomi – Budget – Facebook     
Mats presenterade sin ekonomiska rapport.  
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Många av KF-ledamöterna har swishat sin medlemsavgift. Vi stämmer 
av detta med Agneta.   
 

c) Media och kommunikation  
 Redogjordes för senaste nytt i media.   

 
§8 Övriga frågor 

Diskuterades gällande att göra en opinionsundersökning för att 
närmare analysera utgången av valet. Anders har kontaktat en tänkbar 
firma för detta. 
 
Christian påpekade att vi framöver behöver vara tydliga med vad vi har 
gjort och vad vi vill göra.  
 
Christian berättade om förbifarten och beslutet som är taget om att dra 
första etappen.  

 
§9 Nästa möte/Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 21 november 2022.  
 
Styrelsemöten för 2023:  

  16 januari 
  8 februari  
  8 mars 
  5 april 
  3 maj 
  31 maj 
  6 september 
  4 oktober 
  18 oktober 
  22 november 
 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet  Justeras  
  
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste 

 


