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          Protokoll 

från 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

tisdag 2 juni 2020 

 Online-möte via Teams, kl 19.45 – ca 21.00 

Närvarande: Staffan Teste      
 Larsgösta Almgren  

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

 Per Börjel 
 Rita Ilomäki 

Christian Wagner 
Lena Tikkanen  
Bertil Rolf (inbjuden för §5 Coronakrisen) 
 

Frånvarande: Louise Linder  
 Anders Thorén 
  
§1 Mötets öppnande  
 Staffan öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.  
 
§2 Upprop  
 Närvarokontroll genomfördes.  
 
§3 Godkännande av dagordning 

  Dagordningen godkändes.  
 

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

Bertil Rolf var inbjuden för att berätta om sin syn på Coronakrisen i 
Botkyrka. Bertils fru bor på särskilt boende i kommunen och det har 
funnits en hel del språkliga och organisatoriska problem kopplat till 
hennes boende.  
 
Beslutades att vi ska vi agera med anledning av Coronakrisen. Vi ska 
tillsätta en arbetsgrupp som undersöker hur kommunen har hanterat 
krisen lokalt. Skolor, äldreboenden och beredskapslager är viktiga frågor 
att ta upp.  
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§6 Information från POLSEK (Carl)      
Carl rapporterade från senaste kommunfullmäktige som genomfördes 
digitalt med samtliga ledamöter och ersättare. Det var en del tekniskt 
strul trots att förberedelser hade gjorts. Efter sommaren kommer 
kommunfullmäktige genomföras som en hybridlösning vilket innebär att 
vissa personer ansluter digitalt medan andra är på plats vid Xenter.  
 
VI har haft framgångar i kyrkofullmäktige. Två motioner från TUP ska 
genomföras. Den ena går ut på att skapa en minnesplats för bortgångna 
djur och den andra syftar till att skapa en audioguide vid ”Tullinge 
kyrka” så att besökarna kan gå en digital rundtur.  
 
TUPs vattenflaskor (som vi brukar dela ut vid pendeltågsstationen) har 
kort datum. Per Börjel väckte tidigare idén om att skänka 
vattenflaskorna till TTP och sommarens fotbollsskola. Carl och Anders 
har därför levererat 500 flaskor till TTP och lagt ut foton av detta på 
TUPs sociala medier.  

 
 §7 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan. 
  Inget nytt att rapportera.  
 
b) Kommunikation – Media 

Carl rapporterade om senaste nytt. Anders Björklund från Mitt i 
Botkyrka samt BotkyrkaDirekt är informerade om framgångarna i 
kyrkofullmäktige och kommer att skriva om detta i papperstidningen.  
 
I vissa regionala tidningar har det figurerat artiklar om kommunernas 
företagsklimat. Botkyrka kommun hamnar ofta i botten när 
företagsklimatet rankas i olika mätningar. Flera mindre kommuner, 
runtom i landet, presterar däremot riktigt bra. Carl har lagt ut en 
blänkare om detta i TUPs facebook-grupp.  

 
c) Ekonomi – Budget – Facebook   

   Louise ekonomiska rapport är utskickad sedan tidigare.  
 

§8 Årsmötet  
Brev till medlemmarna om årsmötet är utskickat. Nya 
svar/godkännanden av årsmöteshandlingarna inkommer varje dag.   

 
 §9 Lokala partier 

Nyligen hade styrelsen i LPN sitt första digitala informationsmöte via 
Zoom tillsammans med några medlemmar som hade anmält sig. Staffan 
deltog på detta möte. Bland annat diskuterades frågan om en valsedel 
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för regionen.  
 
Per har skrivit ett PM om lokala partier som ska distribueras till 
styrelsen i TUP.  
 
Det digitala årsmötet för LPN blir den 14 juni. Staffan, Camilla och Per 
deltar från TUP. 

 
§10                   Aktuella frågor 

Det har blivit nya böter för Malmsjö skola på 800 000 kr. Med anledning 
av detta lägger TUP en protokollsanteckning i utbildningsnämnden 
tillsammans med M enligt följande:  
 
”Trots upprepade försäkringar om motsatsen från förvaltningen på 
direkta frågor från nämnden klarade inte Malmsjö skola 
Skolinspektionens uppföljning. Ännu ett stort vite och ännu ett 
misslyckande, trots nya kontrollfunktioner, som en 
grundskoleutvärderare. Ansvaret faller nu även tungt på 
Mittenmajoriteten som inte klarar det man utfäst sig göra”. 
 
Per tog upp frågan om att vi bör kräva ordförande i 
utbildningsnämndens avgång. Skandalerna har varit många i just den 
nämnden. Beslutades att vi först ska ta upp frågan med ledamöterna i 
utbildningsnämnden. Därefter bör vi sondera frågan med M och V.  
 
Staffan tog upp frågan om den externa pedofilutredningen. Kommunen 
räknar med att pedofilen har haft direktkontakt med närmare 100 barn 
under åren som har gått. Utöver oron vittnar många föräldrar också om 
en bristande krishantering från kommunens sida och hur de istället har 
fått vara stöttepelare åt varandra.  
 
Vi ska granska utredningen och ta reda på vilka slutsatser som 
presenteras.   
 

§11  Övriga frågor  
Diskuterades gällande att satsa mer på videos för sociala medier. Det 
ska vara enklar filmer/videos som passar för vår målgrupp. Det kan till 
exempel handla om grusgropen, Ringblomman, kommunhuset eller 
Solskensparken där kommunledningen ville bygga bostäder. Vår 
fotograf Mikael Bodner ska kontaktas för att se om han kan hjälpa oss 
med detta och vad det i så fall skulle kosta. Vi får själva skriva manus 
och välja lämpliga platser för att filma.  

 
Beslutades att vi ska ha ett digitalt möte för folk- och förtroendevalda i 
höst.  
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§12 Nästa möte/Avslutning 
Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 31 augusti.  

 
 
Vid protokollet  Justeras  
  
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste 
 
 

 


