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         Protokoll 

för 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

Onsdag 7 april 2021 

 Online-möte via Teams, kl. 19.15 – 20.30 

Närvarande: Staffan Teste 
 Louise Linder   
 Anders Thorén     
 Larsgösta Almgren  

Carl Widercrantz (adjungerad)  
Camilla Jägemalm 

 Per Börjel 
 Rita Ilomäki 

Christian Wagner 
Lena Tikkanen  

  
§1 Mötets öppnande  
 Staffan öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.  
 
§2 Upprop  
 Närvarokontroll genomfördes.  
 
§3 Godkännande av dagordning  
 Staffan anmälde två övriga frågor:  
 A, Kyrkovalet. 
 B, Möte på Lida till hösten (förtroendevalda). 
 
 Därefter godkändes dagordningen.  

 
§4 Genomgång/godkännande av föregående protokoll  
 Föregående protokoll godkändes.  
 
§5 Information från POLSEK (Carl)     

  Carl rapporterade från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige:   

 

  A, Tumba Skog – lyckad återremiss  
  Detaljplanen för Tumba skog var redan då den behandlades i 

  Kommunfullmäktige år 2018 mycket kontroversiell med starkt motstånd 

  från de närboende. TUP, MP och SD ville ha återremiss men övriga 
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  partier röstade igenom detaljplanen. Ganska snart kom dock M att byta 

  åsikt och har nu i ett yttrande i Kommunstyrelsen lyft fram ett alternativ 

  som bättre harmonierar med platsen, har större möjlighet att 

  accepteras av de närboende och inte kräver trafikåtgärder på KP 

  Arnoldssons väg. 

  Vi föreslog därför att beslutsunderlaget måste redovisa alternativa 

  planer som ryms inom redan beslutad budget. Återremissen stöttades 

  av M och SD och gick därför igenom.  

  B, Begäran om utökade medel för utbyggnad av Banslättsskolan 

  Vi ville undersöka hur nuvarande paviljonglösning kan permanentas. 

  Liknande lösningar används för permanenta skolor i andra delar av 

  landet där man är mycket nöjda. Denna återremiss föll dock då inga 

  andra partier valde att stötta den.  

  C, Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse (stannade i KS) 

  I denna skrivelse passade vi på att påminna om fördelarna med en egen 

  kommun. 

  Carl berättade om Roy Haraldstads initiativ om att ideellt besöka 

  personer på äldreboenden. Vi har fått positiv respons på förslaget. 

 

  Trafikförvaltningen föreslår förändringar i busstrafiken i Tullinge. Carl 

  förbereder ett remissvar till Trafikförvaltningen. Några dåliga 

  förändringar som Trafikförvaltningen föreslår är följande:  
 

• Linje 723 Tullinge stn – Tullinge kyrka (bussen ska inte längre 

stanna vid Tullingeberg). 

• Byte till/från pendeltåg sker vid hållplats Tullinge C i stället för 

Tullinge stn.   

• Buss 726 föreslås i fortsättningen endast gå till Huddinge 

sjukhus (istället för Tullinge). 

  Varje år ska partierna redovisa till kommunen hur partistödet används. 

  Carl gör ett förslag på redovisning. 

 

  Årsmötet är avklarat. Ca 30 medlemmar svarade (samtliga godkände 

  årsmöteshandlingarna). Carl skickar ut årsmötesprotokollet till 

  medlemmarna.  

 
 §6 Information – rapporter från grupperna   
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a) Hemsidan. 
Anders rapporterade om senaste nytt.  
 
Vi använder nu ett nytt verktyg (mailchimp) för att skicka ut brev till 

 medlemmarna. På så sätt får breven bättre design och layout.  
 
Vi har blivit kontaktade av Copyright Agent gällande en bild på 

 Tullingekommun.se. Vi behöver betala 3 300 kr för att vi har använt 
 bilden på vår sajt.   

 
b) Kommunikation – Media 

Carl rapporterade om senaste nytt. Det har varit artiklar i DN och Mitt i 
gällande Botkyrka om Kagghamra. Carl har skickat ut samtliga artiklar till 
styrelsen.   

 
c) Ekonomi – Budget – Facebook   

   Louise ekonomiska rapport var utskickad sedan tidigare. Vi 
  har köpt två valstugor för 36 000 kr.  
    

§7 Rapport från LPN kongress 11 mars.  
 Staffan, Camilla och Lena, som alla tre deltog på den digitala 

kongressen, gav en rapport. Bland annat gjordes ett inspirerande 
föredrag om valen.  

 
§8  Planering inför kommunalvalet 2022 
 Anders berättade om den överenskommelse som gjorts med Mats 

  Westerbergs son, Christian, gällande valstugorna. Christian förbereder 
  stugorna och har dem på sin tomt i väntan på valet. Därefter får att han 
  ta hand om stugorna när valet är avklarat. Ett medskick från styrelsen är 
  att fråga Christian om vi kan få återanvända valstugorna till nästa val 
  om fyra år.   

 
 Carl och Anders har haft ett möte med reklambyrån Sinfoyra den 7 april 

  gällande diverse layoutjobb inför valet. Carl och Anders visade upp 
  resultatet från Sinfoyras arbete gällande den kortlek (Lasses idé) som 
  styrelsen tidigare fattat beslut om.   

 
 Vi undersöker möjligheterna att hyra lokal i Hantverksbyn för 

  materialtransporter med mera.  
 
 Vi har fått en offert från Clearchannel för att annonsera vid 

  pendeltågsstationen i tre veckor (3 maj – 23 maj).  Tanken är att 
  Skansentåget ska vara på ena sidan av reklamtavlan och simhallen i 
  Riksten på andra sidan. Kostanden blir 22 869 kr. Styrelsen beslutade att 
  godkänna detta.  

  
§9 Kyrkovalet  
 Ett antal personer har anmält intresse för kyrkovalet. Beslutade att inte 

  tillsätta en valberedning, men att Carl får i uppdrag att i samråd med 
  kandidaterna ta fram ett förslag på lista som kan accepteras av 
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  samtliga.  
 
§10 Carls föräldraledighet september – februari (6 mån) 
 Carl kommer att vara föräldraledig från augusti och i sex månader 

framåt. En vikarie för Carl ska rekryteras.  
 
§11 Aktuella frågor   
 Situationen med Corona diskuterade. Staffan tog upp att det finns 

  lediga vaccineringstider och att det kan vara bra att informera om detta.  
 
 Carl och Anders berättade om kommunens digitala samrådsmöte 

  gällande långsiktiga utvecklingsplaner för regionala stadskärnan 
  Flemingsberg.  

  
§12 Övriga frågor    
 Diskuterads gällande möte för förtroendevalda. Lämpligen skulle ett 

  möte kunna vara i juni samt något i september. Situationen med Corona 
  avgör om det går att genomföra fysiskt eller digitalt. Staffan och Carl 
  återkommer om detta.  

  
 Lasse föreslog en medlemsvärvningskampanj. Styrelsen får 

  fundera på detta och komma med synpunkter/förslag till kommande 
  styrelsemöte. 
 

§13 Nästa möte/Avslutning 
Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till 26 april 2021.  
 
Resterande styrelsemöten för 2021:  
1 juni  
1 september  
27 september  
19 oktober  
24 november 
 
 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
 
Vid protokollet  Justeras  
  
 
Carl Widercrantz   Staffan Teste 
 


