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          Protokoll 

från 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

tisdag 29 september 2020 

 Online-möte via Teams, kl 19.45 – ca 21.00 

Närvarande: Staffan Teste 
 Louise Linder   
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Camilla Jägemalm 

 Rita Ilomäki 
Christian Wagner 

 
Frånvarande: Per Börjel 

  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  
 Föregående protokoll godkändes. 
 
§5 Utvärdering av helgens digitala möte med förtroendevalda  

Det digitala möte 26 september var lyckat. Många deltog och fick 
därmed berätta om arbetet i respektive nämnd, beredning, bolag, 
utskott etc. Författaren och journalisten Lars Åberg var uppskattad som 
gästföreläsare. Tekniken fungerade bra.  

 
§6 Information från POLSEK (Carl)    

Anders har beställt en lista med nyinflyttade i Tullinge. Carl förbereder 
ett välkomstbrev som ska delas ut i brevlådorna.    
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Mats Westerberg har tagit ett initiativ gällande ändrad linjesträcka för 
linje 726. Idag går bussen mellan Tullinge centrum och Fridhemsplan. 
Mats förslag är att linjen ska förlängas till Riksten vilket innebär att 
Riksten skulle få en direktlinje (utan byte) till Tullinge gymnasium, 
Huddinge sjukhus, Södermalm och Fridhemsplan. Förslaget skickas 
officiellt in av Tullingepartiet till Trafikförvaltningen.  
 
Carl berättade om Trafikverkets nya förslag till sträckning av Förbifart 
Tullinge. Vi är kritiska till den nya sträckningen som innebär att 
Förbifarten kommer närmare Tullinge skog. Det nya förslaget ökar 
genomfartstrafiken i Tullinge skog och blir därmed en olägenhet för de 
boende. Det är inte acceptabelt.   
 
Utvecklingen av närområdet vid Tullinge skog skulle begränsas kraftigt 
med den nya vägplanen. Dessutom är det hög risk för att den nya 
sträckningen stöter på oförutsedda problem vilket försenar och fördyrar 
projektet ytterligare.  
 
I samhällsbyggnadsnämnden har vi tydligt motsatt oss den nya 
sträckningen. Den ursprungliga sträckningen är att föredra. Botkyrkas 
politiska majoritet har samma uppfattning.  
 
I denna fråga diskuterades en tvåstegsraket d.v.s. att både kritisera 
Botkyrkas majoritet för hanteringen av Förbifarten men också 
tillsammans med majoriteten kritisera Trafikverket för den föreslagna 
nya sträckningen.  
 
Diskuterades gällande att göra en annons eller lägga ut meddelanden i 
brevlådorna i Tullinge skog. I första steget går vi vidare med annonsen.  
 
Beslutades att Carl ska skicka ut Trafikverkets förslag till styrelsen.  

 
 §7 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan. 
Anders rapporterade om senaste nytt. 
  
Staffan tog upp frågan om att aktualisera Tullingekommun.se. Den sidan 
kan förslagsvis uppdateras enligt §9 ”Camillas vision” som är ett slags 
boendeprogram.  
 

b) Kommunikation – Media 
Carl rapporterade om senaste nytt.  
 
Sju videos för sociala medier är färdiga. Kostnad är 3000 kr per video.  
 
Christian tog upp frågan om att göra en ny mall för tidningsannonser. 
Han föreslår att exempelvis en faktaruta alltid ska infogas i annonserna.   
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c) Ekonomi – Budget – Facebook   
   Louise ekonomiska rapport var utskickad sedan tidigare.  

 
Årets medlemsfakturor är utskickade. Kostnad för utskrift, kuvertering, 
och porto m.m. får TUP betala.  

 
§8 Snökanoner på Lida   

Beslutades att vi ska skriva en motion om Therese Linds initiativ 
gällande nya snökanoner på Lida. Vi ska försöka hitta finansiering för 
snökanonerna utanför kommunen d.v.s. på ett regionalt plan.  

 
§9 Camillas vision  

Camilla berättade om sin vision (ungefär som ett boendeprogram). Det 
handlar om småskalighet och låga byggnader i trädgårdsstaden samt vår 
centrumskiss som står emot majoritetens stadsbyggnadsideal om 
stenstaden. Det verkar som att majoriteten sitter i knät på 
fastighetsfolket som vill bygga på höjden för att kompensera för höga 
markpriser. 

 
I Botkyrka är policyn enligt översiktsplanen att bygga i 
kollektivtrafiknära lägen, samtidigt försöker man hålla Trafikverket som 
gisslan genom att bygga nya områden och sedan kräva kollektivtrafik. 
 
Villaägarnas riksförbund har gjort en undersökning som visar att 80 % av 
småhusägarna är negativa till förtätning med flerbostadshus. Den 
bebyggelseform som är mest populär är trädgårdsstaden. 
 
När kommunen tar mycket betalt för mark försöker byggbolagen 
maximera vinst genom att bygga tätt och högt, dvs flerbostadshus, och 
mycket få större tomter erbjuds. 
 
Om Botkyrka kunde erbjuda villatomter i områden där det finns mark 
tex (Riksten och Grödinge) skulle det underlätta för kommuninvånarnas 
möjlighet att göra bostadskarriär. Det skulle också attrahera nya 
invånare vilket ger ökade skatteintäkter och fastighetsavgifter. Med 
tanke på den låga skattekraften borde detta vara prioriterat. 
 
Nya företag ger arbetstillfällen men inga skatteintäkter. Om företagarna 
erbjöds möjlighet att etablera sig i Rikstens nya företagspark och 
samtidigt bosätta sig i kommunen på en villatomt skulle de samtidigt bli 
skattebetalare. 
 
Vi i TUP skulle kunna sätta vår egen vision på pränt. Camilla och 
Christian kan arbeta med projektet med stöd av Carl.  

  
§10 Aktuella frågor  

Vi har tipsat Uppdrag Granskning gällande Lasses ärende om den 
fastighet som såldes för 19 miljoner kronor i Tullinge. 

  
Staffan tog upp frågan om miljöskandalen vid Kassmyra. På måndagens 
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sammanträde med miljö- och hälsoskyddsnämnden krävde vi nämndens 
ordförande, Myrna Perssons (MP) avgång. På tisdagen lämnade hon alla 
sina politiska uppdrag i Botkyrka.  
 
Anders har efterfrågat pedofilutredningen av Ebba Östlin. Påminnelse 
ska göras. 
 
Coronagruppen har inte haft något nytt möte, men ett sådant ska 
planeras.   

 
§11  Övriga frågor  

Lasse frågade om de ageranden som vi planerar att göra i 
kommunfullmäktige. Anders och Carl presenterade de motioner och 
interpellationer som har beslutats i KF-gruppen. Det handlar bland 
annat om bättre miljökrav i upphandlingar samt utvärdering av 
kameraövervakning vid Hacksjöbanan.  
 
Dessutom planeras en debattartikel med anledning av den intervju som 
Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, gjorde i 
lördagsintervjun i P1. Många av de åtgärder mot kriminalitet som har 
genomförts i Södertälje skulle kunna implementeras i Botkyrka.  

 
§12 Nästa möte/Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 25 november.    
 
 
Vid protokollet  Justeras  
  
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste 
 


