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          Protokoll 

för 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

tisdag 28 april 2020 

 Online-möte via Teams, kl 19.45 – ca 21.00 

Närvarande: Staffan Teste  
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Camilla Jägemalm (del av mötet)  

 Rita Ilomäki 
Christian Wagner 
 

Frånvarande: Louise Linder  
  Per Börjel 

 Lena Tikkanen  
 

§1 Mötets öppnande  
 Staffan öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.  
 
§2 Upprop och genomgång av rutiner för digitalt möte 

Närvarokontroll och kort introduktion av hur möten via Teams fungerar 
genomfördes. 

 
§3 Godkännande av dagordning 

  Dagordningen godkändes. 
 

§4 Genomgång/godkännande av föregående protokoll  
  Föregående protokoll godkändes.  
 

§5 Information från POLSEK (Carl)      
Carl redogjorde för senaste mötet med kommunfullmäktige som var 
digitalt. Mötet fungerade OK men med vissa brister för bland annat 
ljudet.   
 
De kommunala nämnderna agerar på olika sätt gällande digitala möten. 
TUP har påpekat vikten av att alla ledamöter och ersättare bjuds in till 
digitala möten. Detta är viktigt, inte minst för demokratin. Vid nästa 
kommunstyrelse kommer samtliga ledamöter och ersättare att delta.  

 



                        

2 

 

 §6 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan. 
  Anders rapporterade om senaste nytt. 
 

Vi har tidigare blivit kontaktade av en Copyright Agent gällande en bild 
på tullingekommun.se som vi inte hade tillåtelse att använda. Nu har 
agenten bifogat dokumentation som visar vem fotografen till bilden är. 
Det är Scandinav Bildbyrå som har äganderätt till bilden.  
 
Eftersom TUP inte har en giltig licens för bilden har upphovsmannen 
rätt till kompensation enligt upphovsrättslagen. Standardlicenspriset för 
en bild i redaktionellt bruk är 1 100 kr vilket är grunden till det 
betalningskrav som TUP kommer att motta. Det är samma pris som 
bilden hade kostat om vi köpt en giltig licens till bilden före publicering.  
 
Beslutades att vi ska betala fakturan på detta belopp men också 
säkerställa att vi fortsatt får använda bilden på Tullingekommun.se 

 
b) Kommunikation – Media 

Carl rapporterade om senaste nytt. Bland annat har Lasses insändare 
om kommunhus publicerats i Mitt i Botkyrka. Rubriken var dock lite 
missvisande, men det beror på att tidningen sätter sina egna rubriker.   
 
I övrigt har det gemensamma förslaget med Moderaterna om att 
bredda Hågelbyvägen publicerats i båda lokaltidningarna.  
 
Det är viktigt att TUP syns även i Corona-tider. Beslutades att TUP 
därför ska göra en ny annons i Mitt i Botkyrka. Annonsen ska vara 
inriktad på att det är onödigt att bygga ett nytt kommunhus på det sätt 
som kommunledningen planerar för. I dessa tuffa tider är det extra 
viktigt att skattepengarna används på ett smart sätt. Därför bör det nya 
kommunhuset bantas ned i sin omfattning. Med hjälp av 
digitaliseringen kan kommunen spara pengar på ett mindre 
kommunhus. Anders och Carl tar fram förslag på annons som ska 
utformas som en helsida (sid.3 i tidningen).  
 
Christian tog upp frågan om bostäder i Hamra grustag som TUP tidigare 
har motionerat om. Förslagsvis kan vi göra en film med drönare som 
visar området. Drönarbilderna kan kombineras med en intervju av 
Anders samt illustreras med Kjell Forsheds bostadsskisser. På så sätt får 
vi en bra marknadsföring av förslaget.  
 
Beslutades att Christian tar kontakt med företag som kan vara 
intresserade av att bygga bostäder i gropen. Anders tar kontakt med 
markansvarig på DeLaval.  
 
Beslutades också att Anders och Carl undersöker möjligheterna att göra 
en visuell presentation med t ex drönare av kommunalhuset. Nu när 
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fysiska aktiviteter minskar finns utrymme för digitala visningar och 
marknadsföringspengar i budget.  

 
c) Ekonomi – Budget – Facebook   

   Louise ekonomiska rapport var utskickad sedan tidigare.  
 

Carl tog upp frågan om Agnetas Hallbergs involvering i TUPs redovisning 
och bokföring. Agnetas insatser är viktiga och frågan är om vi på något 
sätt kan "binda henne" till TUP? Frågan är om vi ska prata med Agneta 
redan nu för att säkerställa att hon fortsättningsvis hjälper TUP med 
den ekonomiska redovisningen. Beslutades att Carl ska undersöka 
möjligheterna att byta ut nuvarande bokföringsprogram, Visma, till 
Fortnox. Det skulle underlätta redovisningen för alla parter. Dessutom 
skulle det innebära att Carl inte behöver lämna bort sin dator till Agneta 
eftersom Fortnox är en digital tjänst där uppgifterna sparas i ”molnet”.  

 
§7 Årsmötet  

Revisorerna har lämnat ett förslag om hur vi kan hantera årsmötet.  
 
Beslutade att vi ska skicka ut årsmöteshandlingarna per mejl och fråga 
om medlemmars godkännande och på så vis hantera de viktigaste 
punkterna i årsmötet. Alla medlemmar får givetvis möjlighet att lämna 
synpunkter som sedan diskuteras och bedöms av styrelsen innan beslut 
fattas. Därefter ska vi kalla till ett vanligt medlemsmöte när 
Coronakrisen är slut.  
 
Beslutades att Carl och Staffan tar fram ett förslag på brev till 
medlemmarna om årsmötet.  

 
§8 Försäljningen av Riksteatern, Årsbokslut, Pedofilrättegången 

Staffan redogjorde för aktuella sakfrågor. Revisorerna, PwC, har tagit 
upp frågan om försäljningen av Riksteatern. Det ser tyvärr svårt ut att 
driva frågan vidare. Vi bör dock fortsatt bevaka att försäljningar görs 
enligt regelverket.  
 
Årsbokslutet skickas nu ut till samtliga hushåll och det är viktigt att alla 
nämndledamöter noggrant läser dessa handlingar. Vid frågor kan 
ledamöterna vända sig till Staffan. Tekniska nämnden är exempelvis 
särskilt intressant, enligt Staffan. 
 
Staffan betonade att vi bör följa upp den pågående utredningen om 
pedofilskandalen i Botkyrka. Vi ska dock avvakta med detta eftersom 
kommunstyrelsens ordförande, Ebba Östlin, just nu är sjuk.  

 
§ 9  Övriga frågor 
 Det fanns inga övriga frågor.  
 
§10 Nästa möte/Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte beslutades till 2 juni 2020. 
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Ordförande tackade för visat intresse och avslutade styrelsemötet.  
 

Vid protokollet  Justeras  
  
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste 
 


