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          Protokoll 

från 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

onsdag 26 februari 2020 

 (Banslättsskolans matsal), kl 19.45 – ca 21.15 

Närvarande: Staffan Teste 
 Louise Linder   
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Camilla Jägemalm 

 Per Börjel 
Christian Wagner 
Lena Tikkanen  

 
Frånvarande: Rita Ilomäki 
  
§1 Mötets öppnande  
 Staffan öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.  
 
§2 Godkännande av dagordning 

Lena anmälde en övrig fråga gällande övervakningskameror vid 
förskolor i Tullinge. Med det tillägget godkändes dagordningen.  

 
§3 Genomgång/godkännande av föregående protokoll  

  Föregående protokoll godkändes. 
 

§4 Information från POLSEK (Carl)    
 Carl rapporterade från besök på Botkyrka folkhögskola den 20 januari. 
  

Eva Norrgård är ny ersättare i socialnämnden.   
 
Roland Forsman, ersättare i socialnämnden, har problem att få 
sakupplysningar av socialförvaltningen. Tjänstemännen ska dock även 
vara behjälpliga för oppositionen vilket vi kan betona och göra en 
politisk poäng av.  
 
Beslutades att vi ska anordna en ny utbildningsdag för folk- och 
förtroendevalda på Lida. Carl återkommer med förslag på datum och 
upplägg.   
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Staffan påpekade att det skulle vara intressant med information om alla 
viten och avgifter som kommunen har tvingats betala p.g.a. brister de 
senaste åren.  

 
 §5 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan. 
  Anders rapporterade om senaste nytt. 
 
b) Kommunikation – Media 

Carl rapporterade om senaste nytt i media.  
 
c) Ekonomi – Budget – Facebook   

   Louise redogjorde för ekonomin, se utdelat papper. TUP hade 425 888  
kr i kassan den 21 februari   

 
§6 Årsmötet 23 mars 

Årsmötet blir på Restaurang Tullen i Tullinge. Carl och Anders har gjort 
ett besök hos Tullen för att titta på lokalen. Författaren och debattören 
Lars Åberg är inbjuden som gäst.  
 
Beslutades om gåva (vin + presentpåse) till Agneta Hallberg för att hon 
har hjälpt till med bokföringen inför årsmötet. Gåvans totala kostnad är 
283 kr. I fortsättningen ska dock styrelsen vara restriktiv med att ge 
gåvor i form av alkohol.    
 
Den ekonomiska redovisningen till årsmötet behöver kompletteras med 
kostnader för annonser på Facebook. Carl har skickat kvitton och 
bankutdrag till revisorn. Därefter kommer bokföringen att slutföras.   
 
Förslag på agenda och verksamhetsberättelse till årsmötet godkändes 
efter att några tillägg och förtydliganden görs.  
 
Styrelsen antog stadgegruppens förslag till stadgar men med några 
justeringar. Bland annat ströks formuleringen om att Tullingepartiets 
ordförande ej får vara invald i kommunfullmäktige. Vidare vill styrelsen 
till protokollet föra ett förtydligande som går ut på att 
kommunfullmäktigegruppen förrättar valen inom kommunen. Om TUP 
framöver skall ställa upp på en gemensam lista till regionen så skall 
styrelsen hantera detta samt hur dessa val skall göras.    
 
Budget till årsmötet antogs med justeringar gällande den ingående 
balansen.  
 
Eftersom styrelsen inte har något nytt styrelsemöte innan årsmötet 
beslutades att övriga årsmöteshandlingar skall tas per capsulam.    
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§7 Viktiga skolfrågor framöver  
Majoriteten planerar en förändrad skolstruktur, vilket eventuellt 
innebär att flera skolor kan rivas i Tullinge. Enligt rykte står 
Tullingebergsskolan näst på tur. Beslutades att TUP ska göra ett inlägg 
om detta.  
 
Vidare skulle det vara intressant att få fram siffor på hur många av 
eleverna i Botkyrkas skolor som inte bor i kommunen.  
 

§8 Intervju i TTPs årsredovisning 
  Therese Lind, ledamot i kultur- och fritidsnämnden, kommer att bli 
  intervjuad för en artikel i TTPs årsredovisning. Artikeln handlar om den
  samhällsnytta som idrotten ger kommunen.  
 

Anders har tagit kontakt med ordförande i TTP för att eventuellt göra 
ett gemensamt evenemang som är inriktat på hur föreningen kan 
förebygga brottslighet bland ungdomar samt stötta den som blivit 
utsatt för brott. Styrelsen anser att en öppen diskussionsafton 
tillsammans med TTP är ett bra initiativ.  

 
§9 Dialogkommisionen i Tullinge 15 februari 
 15 februari var det sammanträde med dialogkommissionen i Tullinge 

  centrum. Det var relativt många besökare på plats. TUPs uppfattning är  
dock att den här typen av evenemang aldrig kommer att förbättra 
närdemokratin. För att åstadkomma förbättring krävs en 
kommundelning.  

 
§10 Lokala partiers kongress 14 – 15 mars  

  2020 års konferens med Lokala Partiers Nätverk (LPN) arrangeras denna 
  gång i Lund. Konferensen ska ge kunskap, idéer och inspiration om hur 
  vår demokrati kan fördjupas och fungera bättre genom lokala partier. 
  Teman och frågeställningar i programmet. 

• ”Demokrati på riktigt: Vad vinner medborgarna med sitt lokala 
politiska parti?” 

• ”Går det att samarbeta och ta gemensamt ansvar med ett lokalt 
politiskt parti?” 

• ”Framgång föder framgång: Hur lokala partier förnyar det 
politiska landskapet” 

• ”Vad lära av lokala partier i bl a Göteborg, Hagfors, Perstorp, 
Knivsta och Båstad?” 

• ”Varför gick det så bra för många lokala partier 2018?” 

• ”Hur utveckla ett starkt politiskt varumärke?” 

• ”Vad kan lokala partier lära av forskningen i marknadsföring och 
strategisk kommunikation?” 

 
  Kostnad är 1 900 kr per deltagare. I priset ingår även lunch lördag och 
  söndag samt lördagens konferensmiddag.  
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Beslutades att TUP inte ska delta på kongressen. Däremot ska vi 
undersöka möjligheterna att tillsammans med regionala lokala partier 
anordna ett möte i Stockholm lite längre fram. Styrelsen uppdrog till 
Camilla att återkomma med förslag på upplägg.  

 
§11 Minnesmonument vid Riksten (flygplan)  

Anders uppdaterade styrelsen om senaste nytt. ”Mitt i” har gjort ett 
reportage vid platsen tillsammans med Anders och Gunnar Persson, 
ordförande i F18 kamratförening. TUP sponsrar monumentet med 
20 000 kr.  

 
§12  Övriga frågor 

TUPs ledamöter i utbildningsnämnden har agerat med anledning av 
pedofilskandalen inom förskolan. Ett ledamotsinitiativ lämnades in till 
nämnden där TUP yrkade på att utbildningsnämndens ledamöter ska 
ges en aktiv roll i beställningen av den utredning som ska göras. Tyvärr 
röstades initiativet ned av den styrande majoriteten.  
 
Styrelsen beslutade att fortsätta bevaka ”pedofilutredningen” och dess 
direktiv samt undersöka om det går att begära skadestånd från Ekerö 
kommun där den anklagade barnskötaren tidigare var anställd. 
Eftersom barnskötaren var misstänkt för liknande brott sedan tidigare 
är det allvarligt att Botkyrka inte nåddes av den informationen. Vidare 
ska TUP ställa frågor till majoriteten gällande varför inte nämnden får 
vara med och utforma utredningsdirektiven.  
 
Lena, som arbetar på förskolan Karlavagnen, tog upp frågan om hur 
pedofilskandalen påverkar arbetsklimatet inom förskolan för befintlig 
personal.    

 
Lena berättade tog även upp en annan fråga, nämligen att det var 
stökigt på skolgården när hon skulle öppna på måndag morgon. Flaskor 
med mera hade dumpats på skolgården under helgen. Lenas förslag är 
att övervakningskameror ska sättas upp på samma sätt som vid några 
av förskolorna i Norra Botkyrka. Styrelsen anser att det bäst är om Lena 
och hennes kollegor skriver om detta till kommunen alternativt 
utformar en insändare.     
 
Staffan tog upp frågan om biblioteken och ändrad sortering av böcker. 
Beslutades att vi ska fortsätta bevaka frågan samt undersöka hur 
systemet ska implementeras på Tullinge bibliotek. TUP är negativa till 
den nya sorteringen och ska försöka sätta stopp för detta.  

 
§13 Nästa möte/Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 30 mars 2020. 
 
Beslutades att vi ska undersöka olika alternativ för lokal till nästa möte. 
Hyra för Banslättsskolan denna kväll kostade 958 kr.  
 
Christian undersöker om vi kan ha kommande styrelsemöte på Tegnérs 



                        

5 

 

Café i Tullinge C.  
 
Staffan tackade för visat intresset och förklarade styrelsemötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet  Justeras  
  
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste 
 
 
 


