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          Protokoll 

från 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

tisdag 2 mars 2021 

 Online-möte via Teams, kl. 19.15 – 20.30 

Kallade: Staffan Teste 
 Louise Linder   
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Camilla Jägemalm 

 Per Börjel 
 Rita Ilomäki 

Christian Wagner 
Lena Tikkanen  

  
§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 Information från POLSEK (Carl)     

  Carl rapporterade från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.   

 

  TUP kommer att lämna in följande tre skrivelser (utdrag) till 

  kommunstyrelsens sammanträde 8 mars: 

 

  Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse  

  I föreliggande verksamhetsberättelse vill vi särskilt kommentera målet 

  1:1a ”Kommunstyrelsen stärker Botkyrkabornas delaktighet i den lokala 

  demokratin”. Här ges grön lampa trots att andelen Botkyrkabor som 
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  anger att de kan vara med och påverka kommunala frågor inte helt når 

  upp till målet på 40 %.   

 

  Mer anmärkningsvärt är dock den låga målsättningen (42 % till år 2024). 

  Att målet inte ens når upp till hälften av Botkyrkaborna säger en del om 

  problemen med bristande närdemokrati i en stor kommun.    

 

  Vidare saknar vi en analys av skillnaderna mellan olika kommundelar. 

  Det konstateras att skillnaden mellan kvinnor och män är relativt liten, 

  40 % respektive 42 %, men ingenstans kan vi läsa om utvecklingen för 

  de olika kommundelarna.   

 

  Vi vet sedan tidigare att missnöjet med möjligheterna att påverka är 

  störst i Grödinge/Vårsta samt i Tullinge som har rasat från ett dåligt 

  resultat 2017 (44 %) till ett ännu lägre resultat 2018 (36 %) och nådde 

  en riktig bottennotering 2019 på 23 %. Vi anser att den här utvecklingen 

  borde belysas och analyseras i verksamhetsberättelsen. Att ge grön 

  lampa för den lokala demokratin i Tullinge och Grödinge/Vårsta är inte 

  rimligt mot bakgrund av det tydliga missnöjet.  

   

  Banslätt 

  Nu föreslås utökade medel för utbyggnad av Banslättsskolan, men 

  investeringar behöver göras med förnuft. Vi i Tullingepartiet har tidigare 

  ifrågasatt om de befintliga paviljongerna verkligen måste ersättas samt 

  om skattepengarna kan användas mer effektivt. 

 

  Ett arbete genomfördes under sommaren 2020 med paviljong A där den 

  flyttades något, vändes 180 grader samt fick en ny utemiljö. Denna flytt 

  har gett ett mycket gott resultat för skolmiljön. Vi har förstått att både 

  elever och lärare tycker att det är välfungerande. Därför är vår åsikt att 

  det är dåligt förvaltning av skattepengar att inte behålla paviljongen. 

 

  Tumba Skog 

  När detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2018 var vi i 

  Tullingepartiet kritiska. Föreningen Rädda Tumba Skog hade skickat ut 

  ett brev som visade på brister och oklarheter avseende detaljplan för 

  Tumba skog, 2014:553.   

 

  Vi i Tullingepartiet argumenterade för att kommunen borde ha 

  tillvaratagit den kunskap och lokalkännedom om Tumba Skog som finns 

  hos de kringboende. Men tyvärr togs inte tillräcklig hänsyn till de 

  sakskäl som föreningen framförde.     
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  Nu visar det sig att genomförandebudgeten ökar, delvis beroende på 

  fördyringar jämfört med tidigare prognoser.  

  

  Situationen hade kanske varit annorlunda om kommunen i större 

  utsträckning tagit hänsyn till de kringboendes synpunkter. Med en 

  betydligt lägre exploateringsgrad är det möjligt att bygga attraktiva 

  bostäder och samtidigt värna områdets höga rekreationsvärden och 

  gröna samband. 

 

  Ledamotsinitiativ i miljö- och hälsoskyddsnämnden 

  Anders har tillsammans med ledamöterna i V och M lämnat in ett 

  ledamotsinitiativ om öppna nämndsammanträden till miljö- och 

  hälsoskyddsnämnden. I regel har nämnden öppna sammanträden med 

  under pandemin har detta begränsats. Nu vill vi att nämnden ska öppna

  sina sammanträden på samma sätt som arbetsmarknads- och

  vuxenutbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden har gjort.  

 
 §6 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan. 
Anders rapporterade om senaste nytt.  
 
Anders har arbetat med Tullingekommun.se där alla handlingar från 

 samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och 
 fritidsnämnden har laddats upp. Nu är alla dessa nämndhandlingar 
 sökbara på Google.  

 
Anders har begärt offert för att Tullingekommun.se ska fungera på 

 mobiltelefoner.  
 

b) Kommunikation – Media 
Carl rapporterade om senaste nytt.  
 
Vår debattartikel med vass kritik mot MP blev publicerad i Mitt i.  
 
Vi har även gjort ett utspel tillsammans med M och V som publicerades 
av SVT. Det var ett öppet brev till Ebba Östlin där vi tog upp händelserna 
vid senaste miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde (15 
februari). Tjänstemännen gav en statusuppdatering gällande Kagghamra 
och Kassmyra. På en direkt fråga från oppositionen om presentationen 
efter justerat protokoll var offentlig blev det stor förvirring och otydliga 
svar, från både ordföranden och förvaltningsdirektören. Så småningom 
kunde ordföranden sammanfatta att det som presenterats inte skulle 
spridas utanför nämndsammanträdet. Förvaltningsdirektören som 
rådfrågades av ordförande var av samma uppfattning. Efter diverse 
frågor om detta blev vi meddelade att allt som sägs på 
nämndsammanträden alltid omfattas av tystnadsplikt och sekretess. 
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Det är allvarligt när nämndledamöter felaktigt beordras att vara tysta. 
Vi förväntar oss därför en ursäkt och förklaring.  
 
Vi har fått ett första utkast för Lasses förslag om en kortlek.  

 
c) Ekonomi – Budget – Facebook   

   Louise ekonomiska rapport presenterades.   
    

§7 Årsmöte  
 Revisorerna har lämnat sin revisionsrapport.  
 
 Planeringen för årsmötet går bra. Styrelsen ställer sig bakom de förslag 

på skrivelser som Carl har skickat ut till styrelsen och som godkänts via 
mejl.  

 
§8  Planering inför kommunalvalet 2022 
 Beslutades att vi ska ha valstuga både i centrum och vid Riksten till valet 

  2022. Anders presenterade ett förslag på en valstuga som är 10,5 kvm 
  med mått som går in på en lastbil. Beslutades att vi ska köpa 
  valstugorna till ett bra pris nu och göra iordning dem sedan. Detta 
  förutsätter att vi hittar en plats/tomt där stugorna kan förvaras. Viktigt 
  är också att vi har tillräckligt med engagerade medlemmar för att kunna 
  bemanna båda valstugorna.  

 
 Carl kommer att skissa på en övergripande valplanering. 
  
§9 Aktuella frågor   
 Kyrkovalet 2021 diskuterades. Den 9 mars öppnar grupp- och 

  kandidatsystemet för registrering av kandidater och  
  valsedelsbeställningar. Beslutades att TUP ska ställa upp. I första steget 
  går vi ut med information till medlemmarna och frågar vilka som är 
  intresserade av att ställa upp på valsedeln. Carl och Anders återkommer 
  sedan med förslag på marknadsföring.  

 
 Situationen med Corona diskuterades. Många anser att vaccineringen 

  går långsamt p.g.a. arbetet i regionen. Tillgång till vaccin är en
  begränsande faktor.  

 
 Carl berättade om kommunernas långsiktiga utvecklingsplaner för 

  regionala stadskärnan Flemingsberg (delar av Tullinge ingår). Det finns 
  möjlighet att lämna synpunkter och Therese Lind ska ha möte med 
  några kringboende om detta.   

 
 Anders informerade om Kagghamra och de mätningar som går att ta del 

  av via kommunens hemsida.  
 
§10 Övriga frågor   

  TUP är anmälda till lokala partiers kongress den 11 mars.  
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§11 Nästa möte/Avslutning 
Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 7 april 2021.  
 
Resterande styrelsemöten för 2021:  
26 april 
1 juni  
1 september  
27 september  
19 oktober  
24 november 
 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet  Justeras  
  
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste 
 
 


