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          Protokoll 

från 

TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE 

torsdag 7 januari 2021 

 Online-möte via Teams, kl. 19.15 – ca 21.15 

Närvarande: Staffan Teste 
 Louise Linder  (del av tiden)   
 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 
 Följande övriga frågor anmäldes:   
 

• Valsamverkan - valteknisk samverkan.  
 

• Utdelning av munskydd.  
 

• Fågelmatning vid Maden. 
 

• F-18 - svart tippning.  
 
 Med dessa tillägg godkändes dagordningen.  

 
§4 Genomgång/godkännande av föregående protokoll  
 Det fanns inga kommentarer till föregående protokoll. Protokollet 

  godkändes.   
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§5 Information från POLSEK (Carl)     

  Carl rapporterade från budgetdebatten i kommunfullmäktige. Det var 

  ett annorlunda upplägg p.g.a. Corona:  

• Debatten var uppskjuten till december istället för november. 

• Debatten gick digitalt.  

• Endast gruppledarna fick delta.  

• Debatten var komprimerad och endast översiktlig.  

 

  Anders gjorde en fin insats och framförde TUPs budskap på ett bra sätt. 

  Han replikerade även på flera andra partier och betonade exempelvis 

  att majoriteten tar efter TUPs förslag vad gäller t ex badbrygga, gångväg 

  runt Tullingesjön m.m.    

 
 §6 Information – rapporter från grupperna   

a) Hemsidan. 
Anders rapporterade om senaste nytt.  
 
Vi arbetar runt problemen med att mejlutskick inte går att göra till alla

 medlemmar. Eventuellt behöver vi investera mer i hemsidan framöver. 
 

b) Kommunikation – Media 
Carl rapporterade om senaste nytt. Det har varit en följetong om 
Botkyrka i DN. Några utdrag är följande:  
 
Kagghamraborna blev utan vatten i två år när kommunalt avlopp skulle 
dras. Familjerna fick hämta vatten i dunkar på bensinmacken för att 
kunna bo kvar i sina hem. Andra tvingades flytta. Flera av de boende 
stämde till slut Botkyrka kommun – som inte vill kännas vid att de har 
gjort något fel. 
 
Boende i Kagghamra blev av med vatten och dricksvatten när Botkyrka 
kommun sprängde. För DN berättar kommunens dåvarande tjänsteman 
och entreprenören att skador som dessa kan uppkomma. Samtidigt 
bestrider kommunen. Vem ska ta ansvar? – Ritningarna stämde inte, 
säger Esmail Shahabi på Bite Mark & anläggning. 
 
Botkyrka kommun köpte in arbetet i Kagghamra för 49 miljoner. Men 
slutnotan landade efter en omförhandling på 109 miljoner – en 
fördyring med skattemedel på över 100 procent – Det här är ett brott 
mot upphandlingslagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt 
vid Uppsala universitet. 
 
Högsta ansvariga politiker med ansvar för vatten och avlopp i Botkyrka 
känner inte till någonting om det som händer i Kagghamra – varken att 
boende fått problem och stämt kommunen eller att kommunen 
bestrider kraven. 
– Jag känner inte till någonting av det här, säger Stefan Dayne (KD). 
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Per som är 2:e vice ordförande i teknik och fastighetsnämnden har 
också blivit intervjuad av DN. Artikeln kommer snart att publiceras i 
tidningen och på webben.  
 
Diskuterades att ta fram informationskort om vad TUP tycker i olika 
sakfrågor för utdelning i till exempel valstuga m.m. Förslaget kom från 
Lasse. Beslutade att detta är en idé som vi ska arbeta vidare med och 
att materialet som tas fram ska vara professionellt och hänga ihop med 
TUPs övriga kommunikation. 
 
Lasse, Anders och Christian ingår i gruppen som också biträds av Carl. 
Gruppen kommer att koncentrera sitt arbete till när det går att träffas 
fysiskt. Det är lättare att diskutera runt ett fysiskt bord jämfört med 
digitala lösningar.  

 
c) Ekonomi – Budget – Facebook   

   Louise ekonomiska rapport var utskickad sedan tidigare. Tills vidare 
  kommer vi att utgå från siffrorna vid förra årets uppställning. Om 
  tillfälle ges kommer vi att öka aktiviteterna med fler Skansentåg etc. 
  Detta bygger dock på att Coronarestriktionerna ändras.  

 
 Per har gjort en uppställning för den ekonomiska rapporten i enlighet 
 med den uppställning som han tog fram för årsmötet.  
 
 Beslutades att föra över ytterligare medel till kampanjkassan.  
 
 Diskuterades gällande olika utlägg för dator, telefon och bilresor 
 kopplade till styrelsearbete i TUP. Beslutades att TUP betalar för detta 
 mot löpande kvitton/räkningar.  
 
§7 Aktivitet med reflexer    
 Anders återrapporterade från utdelningen av reflexer vid Riksten och 

  Tullinge C. Det var roligare att dela ut i Riksten då det var fler 
  engagerade personer där.  

 
 Anders tog upp frågan om att dela ut munskydd eftersom det är nya 

  rekommendationer nu. Beslutades dock att avstå från detta då det finns 
  risk att människor kastar munskydden vilket gör att det blir skräpigt och 
  därmed dålig PR för TUP. 

  
§8 Årsmöte 2021 
 Beslutades att vi ska genomföra tre möten. Ett möte ska vara 

digitalt/poströstning i mars enligt samma upplägg som förra gången.  
 
 Det andra mötet ska vara ett fysiskt medlemsmöte under sommaren då 

vi behandlar den föreslagna stadgeändringen. Därefter ska vi 
genomföra ett digitalt möte för att slutgiltigt bekräfta stadgeändringen.  

 
 



                        

4 

 

§9  Anders idé om brandfackla på sociala medier 
 Anders idé om brandfackla på sociala medier var utskickad på mejl 

  sedan tidigare. Beslutades att Anders och Carl ska ta fram ett 
  förslag som sedan ska godkännas av styrelsen.  

 
§10 Aktuella frågor  
 Diskutades gällande Kagghamra utifrån två delar: VA-frågan samt den 

  pågående branden. Staffan har varit på plats och skickat ut foton av 
  branden till styrelsen. 

  
 Åtgärder krävs och Anders kommer ta upp frågan på miljö- och 

  hälsoskyddsnämnden samt lyssna till den information som ges på 
  kommande gruppledarträff.  

 
 VA-frågan väcker en hel del följdfrågor då den mer erfarna 

  entreprenören gav ett mycket högre pris än den andra. Detta måste 
  vara en fråga för revisorerna att titta på.  

 
 Beslutades att bordlägga resten av frågorna på dagordningen till nästa 

  styrelsemöte.   
 
§11  Övriga frågor  

  Övriga frågor bordlades till nästa styrelsemöte. 
 

§12 Nästa möte/Avslutning 
Nästa ordinarie styrelsemöte beslutades till 25 januari 2021.  
 
Mötesschema för 2021:  
25 januari 
2 mars 
7 april 
26 april 
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 
 


