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          Protokoll 

från 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

Måndag 25 april 2022 

 Restaurang Tullen, kl. 19.00 – 20.30 

Närvarande: Staffan Teste 
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Camilla Jägemalm 

 Per Börjel 
 Rita Ilomäki 

Mats Westerberg  
 
Frånvarande: 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  
 Förgående protokoll godkändes.  
 
§5 Information från POLSEK (Carl) 

  Nu har de 16 första kandidaterna på valsedeln fotograferats. Alla citat 
  som ska tryckas i foldern är klara. Dessa är de texter som tillsammans 
  med bilderna skall med i den 6-sidiga A7 foldern.   
 
  Det tänkta brevet till förstagångsväljare är skickat till Sofia Mårtensson 
  (copy) för kommentarer. Detta är ett brev som vi planerar att 
  skicka ut i ett kuvert tillsammans med valsedlar i senare hälften 
  av augusti. Vi har ännu inte hittat rätt person som ska skriva 
  under brevet. 
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Vi är inbjudna till bokbord på Tullinge gymnasium på fredag 29 april kl. 

10:30.  

 
  Nu på torsdag 28 april ska Carl och Anders tacka av Lars Johansson (L) 

  efter 23 år som gruppledare för Liberalerna i Botkyrka. Beslutades att 

  Carl och Anders får köpa en blomma till Lars.   

  Socialdemokraternas ombudsman har till uppgift att samordna 

  affischeringen inför hösten. Beslutades att skicka in ett gemensamt 

  affischeringstillstånd tillsammans med övriga partier. Ansökan skickas in 

  under maj.  

  Anders föreslog att vi ska sätta upp affischer inför valet med TUPs lokala 

  kandidater. 

  Carl har skickat ut förslag på styrelsens svar till Fredrik Ahlinders 

  protokollsanteckning till årsmötet. Beslutades att godkänna det 

  utskickade förslaget enligt följande:  

  ”Först och främst beklagar vi att en medlem uppfattar att han inte har fått tydlig återkoppling. Det 

  är olyckligt att medlemmen upplever sig inte bli lyssnad på. Vi tar till oss av den kritiken.  

  Vi vill dock betona att stadgarna har följts och att valsedeln har skickats ut till medlemmarna i

  samband med utskick av årsmöteshandlingarna. Korrigeringar av valsedeln har kunnat göras fram 

  till den 22 april (Länsstyrelsens deadline för att lämna in kandidatförsäkringar till valet 2022).   

  Vi i styrelsen ställer oss bakom valberedningens arbete. Valberedningen har gjort en gedigen insats 

  och inhämtat en stor mängd information om kandidater och sakförhållanden.  

  Vidbedömningen av personfrågor ställs stora krav om integritet på dem som deltar i 

  arbetet. Det är därför olämpligt att kommentera enskilda kandidaters placering på valsedeln. 

  I stort menar vi att valberedningen har hittat en bra balans mellan kontinuitet och förnyelse.

  Det är dock aldrig enkelt att besluta om platser på en valsedel. Kandidater från föregående 

  valrörelse vill behålla sina positioner samtidigt som nya och kandidater ska erbjudas en bra 

  placering på listan. 

  Vi kan konstatera att vissa medlemmar trappar ned sitt engagemang genom att avsäga 

  sig sin plats i nämnd, bolag eller styrelse. Det möjliggör en naturlig växling som gör att nya 

  kandidater får möjlighet att vara med.   

  Vi hade önskat att du varit kvar på valsedeln och bidragit till ett bra valresultat, vilket möjliggjort 

  att du och flera andra kommit in i kommunfullmäktige. Vi behöver så många som möjligt som 

  arbetar för Tullinges bästa.  

  Avslutningsvis menar vi att valsedeln utgörs av kompetenta kandidater med olika bakgrund och 

  erfarenheter som ger oss förutsättningar till ett bra valresultat. Därmed har vi goda möjligheter att 

  ta ett stort steg närmare Tullinge egen kommun. Nu ser vi fram emot valmötet i Parkhemsskolan

  den 12 maj där alla medlemmar får möjlighet att träffas och diskutera inriktningen för valrörelsen”.  

  Vattenflaskorna som ska delas ut innan midsommar levereras nu till 

  Nils-Bertils garage.  

 §6 Information – rapporter från grupperna   
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a) Hemsidan  
Anders rapporterade om senaste nytt.  
 
Vi kommer att lägga ut mer information på hemsidan inför valet 2022.  
 
Micke Bodner har fotograferat Bovieran i Salem. Dessa bilder kommer 

 att vara med på hemsidan och i foldrar framöver.  
 
Anders berättade att vi kommer bestämma ett möte med Balder för att 

 tillsammans med dem titta på möjligheterna att bygga bostäder i Hamra 
 grustag. 

 
Tullinge kommun. se kommer att uppdateras och anpassas till 

 mobiltelefoner. 
 

b) Ekonomi – Budget – Facebook   
   Nu har Mats fått behörighet från banken. De gamla pärmarna med 
  TUPs ekonomi finns i förrådet i Tullinge C.     
 
  1 268 621 kr finns i kassan för närvarande. Det har inte hänt så mycket 
  med ekonomin sedan senast. 

 
c) Media och kommunikation  

 Carl berättade om senaste nytt i media.   
  
 Albin Tingstedt från Mitt i har gett beröm till samtliga partier efter 
 senaste valenkäten. Alla höll deadline och alla svarade på frågan. Nu är 
 det dags för nästa omgång. Temat är gängkriminalitet och frågan som 
 ska bevaras lyder: ”Vilken är kommunens viktigaste åtgärd för att 
 förhindra att unga människor hamnar i kriminalitet? 
  
 Svaret ska vara inom 500 tecken och lämnas in senast fredag 29 april. Vi 
 har frågat vår representant i BRÅ, Mihajlo Mrdjen, om han vill göra ett 
 utkast.  
 
 Alla Tullingebor har fått information om Botkyrkadialogen i sina 
 brevlådor. Botkyrkadialogen bjuder in till två dialoger: 

• Öppen dialog den 14 maj, kl. 11-14 i Tullinge centrum. 

• Hur gör vi Tullinge hållbart den 29 april, kl. 14-18 i Tullinge 
centrum. 

  
 Lasse föreslog att en annons eller insändare bör göras med anledning av 
 dialogkommissionens utskick och att vi därmed tar den gratispoäng de 
 bjuder på. 
  
 Per har blivit kontaktat av Per Ranch från Sorundanet som tillsammans 
 med oss och Drevvikenpartiet vill göra gemensamt utspel  om 
 kommundelning. Utkast kommer att skickas till styrelsen.  
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 Anders tog upp idén om att göra en ny karta gällande gångväg runt 
 Tullinge sjön. Det ska ungefär vara som den tidigare TUP-kartan.  
 Styrelsen var positiv till idén.  
 

§7  Kommunalvalet 2022 
 Valmötet i Parkhemsskolan är planerat till torsdag 12 maj, kl. 18.30-

  20.00. Carl berättade om det planerade upplägget som är  
  enligt följande:  

• Förmedla planerade valaktiviteter och hur vi förbereder oss för 
en intensiv valrörelse.  

• Ta reda på vad medlemmarna kan hjälpa till med (valstuga, 
dörrknackning och affischering med mera). 

• Ge en uppdatering av status för TUPs viktigaste frågor.  

• En inbjuden gäst som engagerar och inspirerar.  
 
 Anders frågar om Lennart Kalderén (M) tidigare KSO i Salem vill besöka 

  mötet för att berätta om Salems kommundelning. Rita nämnde polisen 
  Lars Lehman som ett alternativ. 

 
 TUP är inbjudna till ett antal politiska samtal enligt nedan: 
 
 Några av de kyrkor som är verksamma i kommunen vill ordna tre 

  samtal i tre olika kommundelar under tre kvällar i mitten av augusti. Det 
  är endast tre partier närvarande vid varje tillfälle, just för att det ska bli 
  ett samtal. Det blir olika teman vid varje tillfälle. Preliminärt ser 
  fördelningen ut så här: 

  
 Måndag 15/8 i Tumba/Tullinge Barn och ungdom – hur skapar vi 

  tillsammans de bästa förutsättningarna för unga?  
 
 Tisdag 16/8 i Norra Botkyrka Integration - hur samverkar vi för att 

  skapa bättre förutsättningar för alla invånare till ett gott liv?  
  
 Onsdag 17/8 i Grödinge Landsbygd och klimatet – finns det konflikter 

  och hur ska de hanteras?  
 
 Per anmälde intresse för att delta. Beslutades att vi ska delta på så 

  många inbjudningar som möjligt. Carl skickar ut förfrågningar löpande 
  och därefter görs anmälningar till Carl.      

 
 Kommunen har börjat planera för insatser till personer med 

  funktionsnedsättning i samband med valen 2022. Det som 
  har diskuterats är dels studiecirklar riktat till denna  
  målgrupp, dels att ha politikercafé vid ett par tillfällen. Kommunen har 
  redan två datum som man jobbar med i nuläget: tisdag em den 30/8 
  och torsdag em den 1/9. Camilla kommer att delta från TUP.  

 
 I samband med dessa träffar kommer de förtroendevalda som är på 

  plats också få en utbildning innan lunch i hur man kan prata om politik 
  på ett enkelt och lättförståeligt sätt till denna målgrupp. 
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 Den nya foldern som ska distribueras diskuterades. Anders har nu fått 

  kontakt med Sofia Mårtensson, som är den skribent som byrån 
  rekommenderar. Hon ska göra ett nytt förslag, baserat på det 
  underlag som Anders har skickat.   

 
§8 Aktuella frågor    
 Staffan tog upp följande frågor:  

• Bortforsling av sopor. Revisorerna hade möte med 
kommunalråden. Det visade sig att vikten vid bortforslingen var 
tre gånger högre än tillståndet medgav.  

• Giftet i Riksten (gamla flygflottiljen) – vi ska vara medvetna om 
situationen och hålla oss uppdaterade om den.  

• Utbyggnaden av Riksten - Vad planeras i Tullinge? 
 

§9 Övriga frågor 
  Lasse berättade om restaurangen vid Akvarellen där vi ska ha TUPs 
  valvaka.  
 
  Vi avvaktar med att skicka ut medlemsfakturor tills vi har bytt till det 
  nya bokföringssystemet. 
 

§10 Nästa möte/Avslutning 
Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 2 juni 2022. Om vi behöver 
arrangera ett extra styrelsemöte inför valet så kan det göras med kort 
varsel.  
 
Styrelsemöten för 2022:  

  2 juni 
  29 augusti 
  27 september 
  19 oktober 
  21 november 
 
   

Vid protokollet  Justeras  
  
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste 

 
 


