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          Protokoll 

från 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

måndag 31 augusti 2020 

 Online-möte via Teams, kl 19.45 – ca 21.00 

Närvarande: Staffan Teste 
 Louise Linder      
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Camilla Jägemalm 

 Per Börjel 
 Rita Ilomäki 

Christian Wagner 
Lena Tikkanen  
 

Frånvarande: Anders Thorén 
  
§1 Mötets öppnande  
 Staffan öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.  
 
§2 Upprop  
 Närvarokontroll genomfördes.  
 
§3 Godkännande av dagordning 

Lasse önskade lägga till en övrig fråga gällande delningsansökan. Per 
och Camilla anmälde varsin övriga fråga gällande lokala partier 
respektive vision om Tullinge.  
 
Dagordningen godkändes med Lasses, Pers och Camillas tillägg. 

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

Carl, Camilla och Staffan rapporterade från Coronagruppens arbete. 
Följande tre punkter är en sammanfattning från gruppens arbete: 
 

• Ställ frågor i nämnderna. 

• Kräv genomtänkta planer på hur man ska ta sig ur situationen. 



                        

2 

 

• Gör ett omtag i äldreomsorgen (lång sikt). 
 

Carl ska kontanta verksamhetscheferna på Tullinges äldreboenden för 
att höra om TUP kan hjälpa till med något.  
 
Vi behöver även ta reda på statistik för dödlighet per kommun. 
Beslutades att Per får i uppdrag att via SCB ta fram statistik. Det vore 
även intressant att se om det går att få fram en siffra för hur många 
som har dött på äldreboenden respektive inom hemtjänsten.  

 
§6 Information från POLSEK (Carl)      

Therese Lind har spenderat en del tid i Lida och funderat kring den 

problematik som råder gällande att tillverka konstsnö med dagens 

utrustning. Andra områden i Stockholm har mer moderna anläggningar 

och kan producera snö även vid milt väder. Kostnaden för att bygga ut 

anläggningen på Lida skulle landa på ca 10 mkr. Therese vill att TUP ska 

driva denna fråga i nämnd, kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige 

så att det kommer med i budget för 2021. Carl ska göra vissa 

efterforskningar och sedan återkomma till styrelsen. Beslut ska tas vid 

nästa styrelsemöte. 

 

TUP deltar inte i beslut gällande kommunens mål och budget som nu 

behandlas i nämnderna. Ett eget budgetalternativ ska förberedas till 

kommunfullmäktige.  

 
 §7 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan. 
Tidigare har vi haft ett fel på hemsidan som gjort att den som begär nytt 
lösenord inte får det. Nu är dock felet åtgärdat och medlemmar kan 
därmed begära nya lösenord.  
 
Staffan tog upp frågan om att fräscha upp Tullinge kommun.se med nya 
bilder och ny text.  
 

b) Kommunikation – Media 
Carl rapporterade om senaste nytt.  
 
Det har publicerats en artikel där det framgår att planerna på ett nytt 
kommunhus i Botkyrka slopas. Eftersom TUP är det enda parti som 
motsatt sig ett nytt kommunhus bör vi göra ett medialt utspel samt 
skriva en interpellation i frågan. Bland annat vill vi veta hur många 
miljoner kronor som har spenderats på förarbeten och 
konsultutredningar för ett nytt kommunhus.  
 
Arbetet med videos för sociala medier fortsätter. Per och Anders har 
spelat in avsnitt om Tullinge centrum, pendeltåget och Hamra grustag. 
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Till helgen ska Therese och Carl göra videos om ny simhall i Riksten och 
stoppade höghus i Solskensparken.  
 
Carl skickar ut inspelade videos till styrelsen.  
 
Mimmi Zethraeus vill gärna se nya trycksaker från TUP, till exempel 
texter som kan delas ut till hushållen.  

 
c) Ekonomi – Budget – Facebook   

   Louise ekonomiska rapport är utskickad sedan tidigare.  
 

§8 Digitalt möte med förtroendevalda 26 september 
Carl berättade om planering av mötet. Vi behöver genomföra ett 
testmöte innan det riktiga sammanträdet 26 september.   
 
Trygghet är en aktuell fråga. Förslagsvis kan Mihajlo, som representerar 
TUP i Brottsförebyggande rådet, prata om den senaste tidens händelser 
och skjutningar. Frågan är vad kommunen gör och behöver göra för att 
öka tryggheten och förebygga nya tragedier.  

 
§9 Fastighet såldes för 19 miljoner kronor i Tullinge 

Lasse redogjorde för ärendet. Lasse har även sammanställt ett 
bakgrundsdokument som har skickats ut till styrelsen på förhand. 
Beslutades att Lasses dokument även ska skickas till TUPs 
kommunfullmäktigegrupp, men ej distribueras till andra.  
 
Beslutades att vi ska gå till botten med detta ärende samt att Christian 
ska ställa frågor i samhällsbyggnadsnämnden. 

 
TUP ska även lämna in en ny motion om Tullinges föråldrade 
detaljplaner. Motionen bör kopplas till digitaliseringen eftersom att det 
är lättare att förnya detaljplaner med digital teknik.    

  
§10 Aktuella frågor  

Staffan tog upp frågor gällande pedofilutredningen och mordet i Norra 
Botkyrka (12-åringen som sköts). Pedofilutredningen ska efterfrågas.  

 
§11  Övriga frågor  

Beslutades att Carl återigen skicka ut Per och Camillas 
rapport/sammanställning om lokala partier. 
 
Beslutades att skapa en arbetsgrupp för kommundelningsfrågan. Den 
nya gruppen ska bestå av Christian, Lasse, Carl, Camilla och Per. 
Gruppen ska samla argument för en delning så att ansökan är komplett 
den dagen som styrelsen väljer att skicka in en ny delningsansökan.  
 
Det är klokt att avvakta med en ny ansökan tills vi kommer närmare 
valet. Därmed omprövar styrelsen beslutet att skicka in en ny 
delningsansökan i år. 
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Camilla tog upp frågan om en vision för Tullinge men ska återkomma till 
den vid nästa möte samt på mötet med de förtroendevalda.  

 
§12 Nästa möte/Avslutning 

Nästa ordinarie styrelsemöte beslutades till 29 september.  
 

 
Vid protokollet  Justeras  
  
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste 
 


