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Hänt se’n sist 
Välja aktör eller ej inom vård? 
Innan jul hade vi en träff för att diskutera eventuellt införande av LOV (lagen om valfrihet) i 
vård och omsorg. En av våra representanter i Vård och omsorgs-nämnden gick igenom den 
diskussion som varit i nämnden och de argument för och emot som förts fram. Åsikterna går 
isär inom Miljöpartiet men merparten var överens om att det krävs ett mer genomarbetat 
förslag att ta ställning till än det som finns.  
 
Inför kongressen 
Ett möte hölls för att spåna fram motionsidéer och resonera kring vilka vi vill ska 
representera oss på riksnivå, exempelvis som språkrör och i partistyrelsen. Utöver några 
motionsidéer tog vi också fram ett par kandidater vi gärna skulle se i partistyrelsen. Framför 
allt såg vi ett behov av fler kandidater med lång erfarenhet från kommunalt politiskt arbete.  
 
 

Med sikte på 2018 – valturné med Amanda Lind 
I början av 2017 ger sig vår partisekreterare Amanda Lind ut i landet på valturné för att prata om 
förutsättningarna för nästkommande valrörelse med medlemmar i partiet. I Västra Götaland slår vi 
ihop träffarna med Amanda med diskussion kring vår regionala valrörelse.  
 



Träffarna är öppna för alla medlemmar i valkretsen men speciellt angeläget är det att ni som sitter på 
uppdrag lokalt kommer.  
 
Datum för träffen i Västra valkretsen är söndagen den 5:e februari. Vi kör igång klockan 13.30 och 
avslutar 17.00. Mötet äger rum på Världskulturmuseet som ligger på Södra vägen 54 precis vid 
Korsvägen.  
 
Föranmälan till träffen är inte obligatorisk men uppskattad så att vi lättare kan förbeställa fika. Både 
anmälan och frågor kring träffarna skickas till carolina.bruseman@mp.se. 

 

Årsmöte med rundtur i Forsåker 
2017 års årsmöte för Miljöpartiet i Mölndal kommer att hållas i vår partilokal på Gamla Torget den  
26 februari. Vi börjar med en guidad tur i blivande stadsdelen Forsåker och vi möts vid och utgår från 
Gamla Torget kl 13. Efter rundturen bjuds det på mat och dryck.  
 
Årsmötet börjar ca kl 15. När årsmötet är avslutat påbörjas arbetet inför handlingsprogrammet vi ska 
ta fram inför valet 2018. Sista dagen för att lämna in motioner till årsmötet är 12/2. De ska lämnas 
via mail till adressen: molndal@mp.se. 
 
Konstituerande ledningsgruppsmöte för nya ledningsgruppen sker i anslutning till årsmötet.  

 

Arbetet inför valrörelsen 2018 drar igång! 
Inför varje val arbetar vi lokalt fram ett handlingsprogram med den politik vi vill utföra under den 
kommande mandatperioden. Detta handlingsprogram ligger sedan till grund för vårt valmanifest. 
Under vårvintern startar vi arbetet som kommer att påbörjas på årsmötet med uppdelning i 
arbetsgrupper med en ansvarig per grupp. Arbetet fortsätter därefter inom arbetsgrupperna och på 
medlemsmöten där förslag diskuteras och prioriteras. Hållpunkter under våren: 

1) Formering av arbetsgrupper (26/2). Preliminära förslag på arbetsgrupper:  

 Demokrati 

 Miljö och klimat 

 Samhällsbyggnad 

 Kultur och fritid 

 Skola 

 Socialt arbete och omsorg (inkl friskvård) 

 Företagande och arbetsliv 
2) Uppstart, arbete inom arbetsgrupperna (mars-april) 
3) Diskussion på medlemsmöte (10/4) 

Under hösten filar vi ytterligare på innehållet och texterna och handlingsprogrammet antas på 
årsmötet i februari 2018. 

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna men kan inte komma på årsmötet? Skicka epost till 
molndal@mp.se och ange ditt namn samt vilken grupp du vill delta i. 
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Medlemsmöten under våren  
 
Under våren kommer vi att ha fyra medlemsmöten med följande tema:  

 Regionfokus – kollektivtrafik och sjukvård 

 Kommunal budget 

 Handlingsprogram inför valet 

 Kongress 
Se kalendarium nedan för tid och plats.  

 
Hållbarhetsveckan  
Mölndals hållbarhetsvecka går av stapeln för tredje året i rad och Miljöpartiet kommer att ha ett par 
aktiviteter under veckan. Skicka gärna in idéer på aktiviteter du tycker att vi ska ha! Skickas till 
molndal@mp.se. 
 
Miljöpartiets lokala miljöpris  
Miljöpartiet delar årligen ut ett miljöpris till en lokal aktör som gjort något bra för miljön i Mölndal 
under det gångna året. Det kan vara en person, ett företag, en organisation m.m. Nominering skickas 
till molndal@mp.se. Förra året utsågs exempelvis Mölndals biodlarförening och året dessförinnan var 
det den lokala aktionsgruppen mot bergtäkten i Skäggered.  

 
Nytt från kommunfullmäktige  
Vid kommunfullmäktige i december röstades en länge efterlängtad revidering av 
parkeringspolicyn igenom. Den nya policyn ger en större flexibilitet i det sk parkeringstalet 
vilket gör att byggbolagen inte måste tillhandahålla lika många parkeringsplatser för bilar per 
boende eller boyta längre. Detta är ett stort framsteg och gör att det går att se på andra 
lösningar som cykelparkeringar, bilpooler m.m. i anslutning till bostäderna.  

 
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  
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Kalendarium 
 

 Aktivitet Datum och tid Plats/beskrivning  

Valturné med Amanda Lind 5 feb kl 13.30 Världskulturmuséet 

Medlemsmöte sjukvård och kollektivtrafik 8 feb kl 18-20 Gamla Kulturskolan 

Årsmöte med Miljöpartiet Mölndal 26 feb kl 13-16.30 Gamla Kulturskolan 

Årsmöte valkretsen VGR Västra 19 mars Ej beslutat än 

After Work med provning 17 mars kl 18 Gamla Kulturskolan 

Medlemsmöte, budget  30 mars kl 18-20 Gamla Kulturskolan 

Medlemsmöte, inför valet 2018 10 april kl 18-20 Gamla Kulturskolan 

Hållbarhetsveckan i Mölndal 22-29 april Hallbarhetsveckan.se  

Årsmöte Västra Götalandsregion 29 april Vänersborg 

Medlemsmöte inför Kongressen 2 maj kl 18 Gamla Kulturskolan 

Miljöpartiets Kongress 26-28 maj Linköping 

Säsongsavslutning med grillning 9 juni kl 17 Gamla Kulturskolan 

Almedalen (resa med MP VG) 5-9 juli Gotland 

 
Gamla Kulturskolan har adress Gamla Torget 43.  
 

Kontaktuppgifter till ledningsgruppen 
Ulrika Frick  ulrika.frick@mp.se  0702-704093 
Jennie Rodin  jennie.rodin@gmail.com  0739-341963 
My Blomgren  my.blomgren@gmail.com  0736-300710 
Camilla Lagerqvist clagerqv@gmail.com  0725-882306 
Mats-Ola Vennström matsolaw@gmail.com  0765-533372 
Johanna Hospers johannahospers@hotmail.com 0737-207142 
Inga-Lill Ramell inga-lill.nyqvist@outlook.com 0761-877006 
 
Nästa Nyhetsbrev utkommer i mars. Material till nyhetsbrevet ska vara Jennie Rodin tillhanda senast 
25 feb. Material skickas till jennie.rodin@gmail.com.  
 
Medlemmar som inte önskar få nyhetsbrev samt medlemmar som önskar få nyhetsbrevet per post 
ombeds kontakta Inga-Lill Ramell. 
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