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         Protokoll 

från 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

måndag 25 januari 2021 

 Online-möte via Teams, kl. 19.15 – ca 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  
 Anders anmälde en övrig fråga med rubriken ”vattendelare”. Därefter 

  godkändes dagordningen.  
 

§4 Genomgång/godkännande av föregående protokoll  
 Föregående protokoll godkändes.  
 
§5 Information från POLSEK (Carl)     

  Carl lämnade en rapport från senaste mötet med kommunstyrelsen där 

  MKC, Mångkulturellt centrum, fick ytterligare 2 miljoner kronor 

  på delegation. Carl kommer att skicka handlingarna till Staffan som 

  granskar detta. Det bästa är om vi kan få en privatperson att överklaga 

  beslutet.  

 

  Carl berättade om de ärenden som ska behandlas på  

  samhällsbyggnadsnämnden: 
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• Trafikstrategi för Botkyrka kommun. Denna fråga bör vi bevaka 

när handlingarna skickas ut.   

• Samråd av ny detaljplan för Ringblomman 1 m.fl. i Tullinge 

villastad. Detta är en otroligt viktig fråga att bevaka och 

eventuellt agera i beroende på vad som framgår av 

handlingarna. Ärendet är dock uppskjutet p.g.a. oenighet inom 

majoriteten.  

• Motion – Stärk skyddet för bevarandevärda träd. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är en 

alltför omfattande uppgift att inventera alla träd och ändra i de 

befintliga detaljplanerna. Förvaltningen bedömer det som en 

näst intill ogörlig uppgift att inventera en så stor yta för att 

identifiera vilka träd som är skyddsvärda. Detta behöver dock 

inte kosta stora pengar och vara tidskrävande om man planerar 

och gör en effektiv översyn. Här bör vi yrka bifall till motionen.  

 

  Carl berättade om kommunens presskonferenser gällande branden vid 

  Kagghamra som är under all kritik. Varför hålla en  

  presskonferens när man inte kan ge några svar?  

 

   Anders har skickat mejl till journalisten på DN om att nästa KF är 

  inställt.  

 

  (MP) har haft ordförandeskapet i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i flera 

  år. Här kan vi i TUP profilera oss och visa att vi agerar i frågan. Vi bör 

  rikta in oss på att sänka MP. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bör även 

  vara en fråga för revisionen.   

 

  Anders har kontaktat en sakkunnig inom Miljörätt som heter Jonas 

  Christensen och som är Juris Dr. och driver företaget Ekolagen.se. Han 

  arbetar mycket med kommuner, både som rådgivare och utbildare. 

  Anders har frågat honom om en skräddarsydd kurs för Botkyrkas miljö- 

  och Hälsoskyddsnämnd samt ev. handläggare. Kursen skulle fokusera på 

  miljöbalken och nämndens ansvarsområden. Han debiterar 25.000: - + 

  moms. för en heldag.  Anders kommer att göra ett  

  ledamotsinitiativ om detta.  

 

  Anders informerade om att Hasse Andersson Entreprenad AB har 

  kontaktat oss och pekat på en felaktighet i vår överklagan gällande 

  Hanveden. Vi ska rätta till felet.  
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 §6 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan. 
Anders rapporterade om senaste nytt. Han har inte hunnit testat den 

 nya funktionen för att skicka ut mejl. 
 

b) Kommunikation – Media 
Carl rapporterade om senaste nytt.  
 
Följetongen med Kagghamra fortsätter i DN. Nu är även Anders 
intervjuad. 

 
c) Ekonomi – Budget – Facebook   

   Louise ekonomiska rapport är i stort oförändrad sedan senaste 
  styrelsemötet. 

 
 Beslutade att vi ska teckna ett abonnemang på DN till TUP. Tanken är 
 att flera personer ska kunna använda prenumerationen eftersom 
 den är digital.  

   
§7 Årsmöte 2021 
 Agneta har gett OK till att hjälpa till med bokföringen.  
 Datumen för årsmötet är utskickade och beslutade.   
 
 Anders berättade att författaren och journalisten Lars Åberg gärna 

ställer upp och gästar oss när det blir tid för ett fysiskt medlemsmöte.  
  
§8 Aktuella frågor   
 Carl informerade om situationen med Corona. Många vill inte ta vaccin 

  (gäller både personal och boende på särskilda boenden). Detta är en 
  utmaning för kommunen. Det borde kunna få arbetsföljder för 
  personalen. Det är en fråga att ta upp i nämnden och med 
  Coronagruppen i TUP.  

 
 Anders har begärt pedofilutredningen vid senaste gruppledarträffen. Ny 

  fråga om utredningen ska ställas av Mimmi i utbildningsnämnden.  
 
§9  Övriga frågor  
 Lasses förslag om en kortlek diskuterades. Korten bör innehåll en länk 
 till hemsidan. Det är viktigt att designen blir är attraktiv och att korten 

  ska kunna förstoras. Virtuella kort med korta budskap som kan 
 marknadsföras är en fördel. Gruppen som är utsedd av styrelsen jobbar 

  vidare med detaljerna. 
 
 Valsamverkan - valteknisk samverkan diskuterads.  Beslutades att inte 

  gå vidare med förslaget då det finns flera risker. Däremot kan vi till 
  exempel stötta ett Grödingeparti eller annat lokalt parti med råd och 
  tips.  

 
 Beslutades att inte gå vidare med frågan om fågelmatning vid Maden.  
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 Lasse väckte frågan om svart tippning vid F-18. Beslutades att Anders 
 tar med sig frågan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

 
§10 Nästa möte/Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte beslutades till 2 mars 2021.  
 
Resterande styrelsemöten för 2021:  
7 april 
26 april 
1 juni  
1 september  
27 september  
19 oktober  
24 november 
 
 
Vid protokollet  Justeras  
  
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste 
 


