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Nyhetsbrev Juni 2017 
 
Hänt sen sist 
Majoritet Mölndals budgetförslag inför 2018 

På kommunfullmäktige den 21 juni kommer budgeten för 2018 att beslutas. Det var ett tufft 
utgångsläge vi hade framför oss när vi skulle ta fram årets budgetförslag. Skatteintäkterna i 
förhållande till hur många vi numera är i vår växande kommun hänger inte riktigt med och vi 
har också många nyanlända som de närmaste åren behöver stöd med boenden, utbildning 
mm innan de kommer i arbete här. Med oss i ryggen har vi dock ett stort överskott från 2016 
som vi har valt att luta oss tillbaka emot och satsa så mycket vi kan på våra verksamheter. 

Vi har också lagt en lång rad med uppdrag till våra nämnder som innehåller många gröna 
inslag! Vi tar första steget mot att upphandla ekologiskt kött, (100% ekologisk nötfärs), vi ska 
ta fram ett förslag på klimatväxlingsmodell för att styra våra verksamheter mot ett hållbart 
resande, ökat samarbete med t ex föreningar för att bibehålla och ev utöka tillgängligheten till 
t ex våra stadsdelsbibliotek, jämlik fritidsverksamhet, kulturferiearbetare 2018 igen, stärka 
genusfrågorna i skola- och förskola, krafttag mot nedskräpning och klotter, hemlagad mat i 
hemtjänsten och sociala investeringar. Hela budgetförslaget kommer finnas på Mölndals 
hemsida den här veckan i handlingarna till kommunstyrelsen. 

 
Rapport från kongressen 
 
Kongressen började med ett soligt Linköping som välkomnade alla miljöpartister med ett 
leende och alla dagar fortsatte i samma anda. 
Den gemensamma känslan hos andra miljöpartister som vi hade möjlighet att prata med var 
att vi internt skulle sluta bråka internt och istället fokusera på de frågor vi vill driva för att 
kunna få igenom så mycket som möjligt av de frågor som är viktiga för alla i miljöpartiet och 
även informera om vad vi lyckats att få igenom under denna mandatperiod. Det var även 
väldigt öppen atmosfär i diskussionerna även om det fanns olika infallsvinklar och 
synpunkter i olika frågor och det var hela tiden en väldigt positiv atmosfär under hela 
kongressen. 
 
Två av de stora frågorna var att verka för fixrum i hela Sverige och att ge de 
ensamkommande barn som kom 2015 får permanent uppehållstillstånd. Båda dessa förslag 
fick bifall och stora applåder i plenum. Det var även frivilligorganisationer för 
ensamkommande på plats och en del tårar kom då beslutet klubbades för permanent 
uppehållstillstånd för ensamkommande barn som kom till Sverige 2015. 
Även motion om att verka för enhetligt biljettsystem över hela Sverige fick bifall. Återigen 
som en del tidigare kongresser fanns en motion om att införa en fredsministerpost men 
detta förslag fick ej bifall. 
 
Det går att konstatera att det fanns många attsatser på samma motion att ta ställning till i en 



hel del frågor. Det hade även införts ett system som heter VoteIT för omröstningar och det 
var lite problem i början men det gick bättre och bättre för alla att använda och tillförde 
mycket positivt som lättare att följa resultat, se vad man röstade om och leta upp olika 
motioner och diskussioner man var intresserad av. 
 
Förutom fokus på miljöfrågorna var det migration och integration som verkade ha de flesta 
diskussionerna av de ämnen som fanns och det lades även till att vi kommer att ha hårt 
arbete fram till nästa val men det kommer vi arbeta med tillsammans.  
 
 

Säsongsavslutning 9 juni! 
Ta med dig vad du önskar dricka och grilla eller picknickmat och kom till Camillas 
trädgård i mysiga Kvarnbyn, Görjelycksgatan 21 fredagen den 9 juni. Vi börjar kl 17, 
men droppa in lite senare om det blir tight från jobbet. Barn och respektive är också 
välkomna! 
 

MP Mölndal på FB 
 
Du vet väl om att vi har två olika grupper på FB där man kan följa vad som händer mellan 
nyhetsbrev, ge tips om goda exempel man har läst om eller vara med i diskussioner. Vi har 
en publikgrupp och en intern. Följ gärna dem om du inte redan gör det. Också Majoritet 
Mölndal har en gilla-sida. 

Inblick i våra gröna fritidspolitikers ”vardag” 
Våra representanter i övriga nämnder och bolag rapporterar kort och koncist om 
aktuella frågor. Rapporterna återfinns på Miljöpartiet Mölndals medlemswebb: 
http://molndal.medlem.mp.se/kommunala-rapporter 
 

Kalendarium 
 

Aktivitet 
Datum och tid Plats/beskrivning 

 Säsongsavslutning 9 juni Grillning ute i Camillas trädgård 

Vår lokals adress är Gamla Kulturskolan har adress Gamla Torget 1/Kvarnbygatan 
43. 

Kontaktuppgifter till valberedningen 

 

My Blomgren, 
sammankallande 

my.blomgren@gmail.com 0736-300710 
 

Jennie Rodin Jennie.rodin@gmail.com 073-9341963 

Kader 
Hamakarim 

Kader.h@netatonce.net 076-5565491 



 

 

Kontaktuppgifter ledningsgruppen 

 

Ulrika Frick ulrika.frick@mp.se 0702-704093 
Rasmus Draklander sb.rasmus@gmail.com                     073-8319606 
Camilla Lagerqvist,sammankallande clagerqv@gmail.com 0725-882306 
Mats-Ola Vennström matsolaw@gmail.com  0765-533372 
Inga-Lill Ramell inga-lill.nyqvist@outlook.com  0761-877006 

Nästa Nyhetsbrev utkommer i augusti med kalendarium för hösten. Material till nyhetsbrevet 
ska vara Ulrika Frick tillhanda senast 15 aug. Material skickas till ulrika.frick@mp.se. 
 
Medlemmar som inte önskar få nyhetsbrev samt medlemmar som önskar få nyhetsbrevet per 
post ombeds kontakta Rasmus Draklander. 
 

 

 

 


