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           Protokoll 

från 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

Tisdag 27 september 2022 

 Restaurang Tullen, kl. 19.00 – 20.30 

Närvarande: Staffan Teste 
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Camilla Jägemalm 

 Per Börjel 
 Rita Ilomäki 

Lena Tikkanen  
Mats Westerberg  
 

Frånvarande: Christian Wagner  
 
Inbjudna till §5: TUPs fullmäktigegrupp (befintliga + nya), förhandlingsgruppen. 
 
§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 Majoritetsförhandlingar   

Diskuterades gällande om TUP ska ingå i styret av kommunen samt vilka 
alternativ som är bäst.   

 
 Till denna punkt var nuvarande samt den nya fullmäktigegruppen  

inbjudna för att diskutera och ge sin syn på saken.  
 

§6 Ska TUP tycka till om Spårväg Syd?  
 Just nu pågår samråd om lokalisering för Spårväg Syd. Det undersöks var  
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den nya spårvägen mellan Flemingsberg och Älvsjö ska gå. Mellan den 
19 september och 10 oktober går det lämna idéer och tankar.  

 
Nils-Bertil Carlson Estrada har tidigare meddelat att han anser att 
Spårväg Syd bör dras till Riksten. Pers professionella bedömning är dock 
att det blir för dyrt.  
 
Det finns idag inget i planerna för Riksten som handlar om spårväg. 
Beslutade att TUP bör lämna in en synpunkt om att det bör utredas om 
spårvägen kan dras till Riksten. Detta är TUPs inställning.  

 
§7 Information från POLSEK (Carl) 

TUPs valaffischer är nedtagna. 

 

Diskuterades gällande valrörelsen och det fina arbete som många 

medlemmar har bidragit med.  

 
§8  Kommunalvalet 2022  

Nu är resultatet för kommunvalet klart. TUP håller ställningarna och är 

fortsatt Tullinges största parti. TUP fick 5 434 röster vilket motsvarar 

12,06 % och nio mandat. 

En valanalys ska genomföras. Carl, Per, Lasse, och Camilla med flera 

kommer att bidra till valanalysen.  

§9 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan  
Anders rapporterade om senaste nytt.  
 
Tullingekommun.se är fungerar nu på telefoner. Sidan ska dock fräschas 
upp och uppdateras.  
 
Agneta Hallberg ska anlitas för arbetet med ett nytt medlemsregister.  
 

b) Ekonomi – Budget – Facebook     
Mats redogjorde för ekonomin. Om vi lyckas få till en ny folkomröstning 
om Tullinge egen kommun kan budgeten se annorlunda ut. 

 
c) Media och kommunikation  

Carl redogjorde för senaste nytt i media. Bland annat fick TUP bra 
publicitet i sista numret av Mitt i inför valet.   

 
§10 Övriga frågor 

Rita tog upp en fråga gällande kostnaden för simhall och olika sätt att 
finansiera den.  

 
§11 Nästa möte/Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 19 oktober 2022.  
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Styrelsemöten för 2022:  
  19 oktober 
  21 november 

 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet  Justeras  
  
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste 

 


