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          Protokoll 

från 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

Måndag 21 november 2022 

 Restaurang Tullen, kl. 18.00 – 20.30 

Närvarande: Staffan Teste     
 Larsgösta Almgren 

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Camilla Jägemalm 

 Per Börjel 
 Rita Ilomäki 

Christian Wagner 
Lena Tikkanen  
Mats Westerberg  
 

Frånvarande: Anders Thorén 
 
Inbjudna §5 - §8: TUPs fullmäktigegrupp 
 
§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  
Protokollet från senaste styrelsemötet godkändes.  
 
I övrigt skickar Carl ut protokollet från medlemsmöte vid Bio Sländan 
där KF-gruppen förrättade val av representanter i nämnder och bolag 
med mera.  

 
§5  Joel Knutsson från Rent i skogen var inbjuden för att berätta om sitt 

arbete.  
Joel Knutsson berättade om sitt arbete med Rent i skogen. I samband 
med detta ställdes frågor som Joel besvarade. 
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§6 TUPs budget till kommunfullmäktige 
Beslutades att Tullingeparitet ska eftersträva ett gemensamt 
budgetförslag med Moderaterna avseende siffror (investering- och 
driftsammandrag).    

 
§7 Ageranden till Kommunfullmäktige  

Den 9 november nåddes Teknik- och fastighetsnämndens ledamöter av 
informationen att Teknik- och fastighetsdirektören Mikael Henning med 
omedelbar verkan hade fått lämna sin tjänst. Beskedet skapade 
förvåning då den allmänna uppfattningen varit att Henning gjort ett bra 
jobb med att vända utvecklingen inom sin förvaltning och haft hela 
Teknik- och fastighetsnämndens förtroende. Det framstår dock som om 
beslutet helt har varit kommundirektörens. 
 
Per Börjel kommer att ställa en enkel fråga till Ebba Östlin gällande att 
kommundirektören sparkade förvaltningsdirektören på Teknik- och 
fastighetsförvaltningen. Enligt kommunallagen är det nämnden, inte 
kommundirektören, som ansvarar för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som har slagits fast. 
 
Beslutades att TUP även ska yrka på att nämnden har ansvaret när 
frågan om nämndernas reglementen ska behandlas.  

 
Röstsedel till ombudmannavalet SKR diskuterades. SKR är en medlems- 
och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. 
Det är en politiskt styrd organisation och styrelsen består av 
förtroendevalda från kommuner och regioner. 
 
Tidigare gjorde vi en gemensam lista till SKR med de andra lokala 
partierna. Det var Per Ranch från Sorundanet som drog i detta. Hans 
samlade bedömning är dock att det är mycket svårt att få ihop 
tillräckligt med röster i Stockholmsregionen för att komma in i SKR. I så 
fall måste vi engagera alla lokala partier i regionen och de måste rösta 
lojalt. Sen finns det en regional obalans mellan norr och söder samt 
motstridiga önskemål mellan kommunerna vilket gör att det blir svårt 
att hitta frågor där vi är överens.  
 
Beslutades att vi denna gång inte ska göra någon gemensam lista utan i 
stället rösta på Moderaterna som ingår i vår valtekniska samverkan.  

 
Lasse tog upp frågan om att göra en skrivning gällande cykelgaraget 
vid Tullinge station. Lasse föreslår att Tullingepartiet hemställer att 
kollektivresenärer med månadskort skall beredas tillträde till 
cykelgaraget utan kostnad då de registrerar sig i inpasseringssystemet. 
Även revisorerna bör kolla på detta. Carl och Lasse ska bolla en text.  

 
Anders Wiktorsson kommer att presentera ett antal konkreta förslag 
på förbättringar i Tullinge längre fram.  
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KF-gruppen beslutade att José Caro ska väljas till suppleant i Botkyrka 
Stadsnät AB.  
 

§8 Information från POLSEK (Carl) 
Rapporterades från mötet på Riksten 16 november. Mötet var lyckat 
men det var dåligt med parkeringsplatser. Framgent behöver vi 
informera om parkeringsmöjligheterna vid Sländan och gärna skicka ut 
en skiss på var parkeringsplatserna finns.  
 
Diskuterades gällande personer som är med i flera partier samtidigt. Det 
är problematiskt om en person engagerar sig i flera lokala 
partiavdelningar samtidigt. Framför allt gäller detta medlemmar som 
har förtroendeuppdrag.  
 
TUP kommer att ha ett gemensamt möte med Moderaterna på Lida 
lördag 14 januari. Målet är att samla nämndettor + 2:e vice ordföranden 
för att diskutera samordningen inom den valtekniska samverkan. 
Beslutades att TUPs nämndetta i respektive nämnd är den ordinarie 
ledamot som varit med längst tid i nämnden.  

  
§9 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan  
Inget nytt att rapportera. Hemsidan behöver uppdateras utifrån nya 
förtroendevalda.  
 

b) Ekonomi – Budget – Facebook      
Mats presenterade sin ekonomiska rapport. Några av 
medlemsavgifterna har kommit in via Swish. Carl pratar med Agneta 
gällande hur vi ska hantera medlemsavgifterna.  
 

c) Media och kommunikation  
Rapporterades om senaste nytt i media.  Lasse har hittat en intressant 
artikel om framsteg i PFAS-problematiken - Nytt mål nått för rening av 
PFAS i vatten. Carl mejlar artikeln till övriga i styrelsen.  
 

§10 Övriga frågor 
Diskuterades att anordna ett evenemang med Tullingehistorik där Lasse 
och Gunnel Mörkfors med flera kan berätta om det gamla Tullinge.   
 
Camilla tog upp att vi bör arbeta för en Hälsans stig (eller likande) på 
Riksten. Det skulle ge en historisk anknytning med förklarande 
skyltning. 
 
Lasse påpekade att vi bör bevaka frågan om fågelmatning vid Maden. 
 
Carl undersöker om det är möjligt att boka Bio sländan för årsmöte 
onsdagen den 15 mars, Kl 19.00.  
 

http://postman.mynewsdesk.com/ls/click?upn=YlgG9iY-2F40ZI9HGV3UGX113Ji2mjRsVVZBnD2UgZEQ6gG2gq81LgHjX7-2FFgFQa0Jy07K3W03oJVXlXBDhb8i8vHt-2FyEpRLFlSC1vSM3awhdw2Ay5DWHKci2RQ8w0jiCHKjV6pmuFR5hv9h8vzFyEQ9yYjEoth24F6wTcSLYZe0U1vBxDBmvSjlbqm03-2F5S5Dm-2BChpoyo0Wt-2FCyq0QhFmdg-3D-3DVJJ__54LfbypKiyAW9zzRhapSFNXZ0uT5eMgMQUkUUcBJyfYnWyZbeNUX6mC-2BWpoahH9fpy34xqxTPI94g8j7-2B-2B7TBvG-2Btj9Swu-2Bysu8ZUTguFnf3l5eQlWQBenMiMpFkmFCFqffkLNPkvyfymnuiQFHlbjTgy0kD8Vfc0c8Gn-2BVWjEYk5yPTLPUzS2CN4-2B1ePs2b6eOB5Nixx4yeRXj2S-2BUMlbO0eqcUb346cGIcCegl6uj-2FIcwm2DrDemj4bPzrL8rtkUh0LdkRVlz8oD1f2veOSR9tRCIuA17pt9XQFb1-2B87vuYkAW0sTMDxjgcP3G7c-2F4WW51S-2B5Xn-2B3rrgSDD203ge-2B-2Bl2q7Bdp2htalzq-2Bl-2BOvd8k0iXVMU6zPaK7fG3JvDSgcK0twtWPy8bR1V1JL0kg-3D-3D
http://postman.mynewsdesk.com/ls/click?upn=YlgG9iY-2F40ZI9HGV3UGX113Ji2mjRsVVZBnD2UgZEQ6gG2gq81LgHjX7-2FFgFQa0Jy07K3W03oJVXlXBDhb8i8vHt-2FyEpRLFlSC1vSM3awhdw2Ay5DWHKci2RQ8w0jiCHKjV6pmuFR5hv9h8vzFyEQ9yYjEoth24F6wTcSLYZe0U1vBxDBmvSjlbqm03-2F5S5Dm-2BChpoyo0Wt-2FCyq0QhFmdg-3D-3DVJJ__54LfbypKiyAW9zzRhapSFNXZ0uT5eMgMQUkUUcBJyfYnWyZbeNUX6mC-2BWpoahH9fpy34xqxTPI94g8j7-2B-2B7TBvG-2Btj9Swu-2Bysu8ZUTguFnf3l5eQlWQBenMiMpFkmFCFqffkLNPkvyfymnuiQFHlbjTgy0kD8Vfc0c8Gn-2BVWjEYk5yPTLPUzS2CN4-2B1ePs2b6eOB5Nixx4yeRXj2S-2BUMlbO0eqcUb346cGIcCegl6uj-2FIcwm2DrDemj4bPzrL8rtkUh0LdkRVlz8oD1f2veOSR9tRCIuA17pt9XQFb1-2B87vuYkAW0sTMDxjgcP3G7c-2F4WW51S-2B5Xn-2B3rrgSDD203ge-2B-2Bl2q7Bdp2htalzq-2Bl-2BOvd8k0iXVMU6zPaK7fG3JvDSgcK0twtWPy8bR1V1JL0kg-3D-3D
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Christian tog upp frågan om föryngring av Tullingepartiet. Han föreslog 
att alla i styrelsen bör ställa sina platser till förfogande till årsmötet. Carl 
kommer att prata med valberedningen och då förmedla det budskapet.  

 
§11 Nästa möte/Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 16 januari 2023.  
 

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 

 
 


