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Hej alla gröna i Västmanland!
Våren närmar sig och vi ser de första
vårtecknen. Skräpet som letar sig upp ur
snödrivorna, fimparna som blandas med
gruset på vägarna och det faktum att det
är alldeles för tidigt för värmen. Känner
ni sorg över hur illa det är? Det gör vi
också, men vi känner också stolthet. Vi är
stolta över er och att ni arbetar för att
göra skillnad, var en av er, ni som förstått
att det är bråttom nu, det är dags att börja
vårda vår värld!
Förberedelserna för årsmötet pågår.
Valberedningen tänker så det knakar. Vi
får anledning att ses igen, denna gång i
Kungsör.
Partilokalen som regionföreningen och
Västeråsföreningen samsas om genomgår
nu en förvandling. Kök och toaletter är
utrivna, murar har fallit. I april/maj
kommer vi inviga en partilokal med ett
trevligt mötesrum och funktionella
arbetsplatser. Vi kommer lägga ut en
podcast på hemsidan med medlemmar
som är chockade, gråter och säger: Jag
kunde aldrig föreställa mig... det så
underbart....Nåja vi anställda kommer ha
den reaktionen åtminstone!
Regionordförandena, Mikael och Kerstin
åker denna vår tillsammans med
organisationsutvecklare Malou runt bland
alla Västmanlands lokalavdelningar för
att ta reda på vad regionen kan göra för
att vi kan växa och stärkas som parti och
organisation.
Eftersom vi inte har en riksdagskandidat
har MP Västmanland fått en
riksdagsfadder som är riksdagsledamot
Niclas Malmberg från Uppsala. Niclas är
kultur- och mediepolitisk talesperson och
mer av honom får ni både höra och se på
årsmötet!
Grön läsning önskar,
Åsa Kfouri, administratör
Malou Asplund, organisationsutvecklare

26 mars
MP Västerås bjuder in till en
grundutbildning om Sveriges miljömål
med miljömålsstrategen Mårten
Gustafsson. OBS byte av lokal:
Kommunstyrelsesalen, Stadshuset i
Västerås, ingång från Fiskartorget.
Fika från kl 17, föredraget börjar kl 17.30,
beräknas avsluta runt kl 19.00.
Anmäl dig senast 20 mars till
caroline.narhi@vasteras.se 021-391138
Läs mer på Facebookeventet.
28 mars
Earth hour 2015 inträffar lördagen den
28 mars. Earth hour ordnas av
Världsnaturfonden för att
uppmärksamma klimatfrågan, gör det du
med! Kolla vad just din lokalavdelning
planerar eller häng på och hjälp till i
någon annan kommun.
18 april
MP Västmanlands årsmöte äger rum i
Kungsör. Kl. 10-15 på Tallåsgården.
Separat inbjudan kommer med mer info.
Anmälan sker till Åsa Kfouri
asa.kfouri@mp.se eller
vastmanland@mp.se
Senast 25 maj ska deltagare
anmälas till kongressen. Kongressen
äger rum i Örebro den 12-14 juni.
Ombuden väljs på respektive
lokalförenings årsmöte. Det finns också
möjlighet att åka som observatör.
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Regeringen kommer att göra det
lättare för nyanlända. Regeringen har
tagit fram ett etableringspaket med väl
underbyggda reformer inom fyra
områden:
 Snabbt i jobb genom språk,
utbildning, validering av
kunskaper och bostad
 Varje barn och ungdom ska få bra
utbildning i förskola och skola
 Alla kommuner ska bidra i
mottagandet
 Det civila samhället har en
nyckelroll
Människor och varg ska kunna leva
tillsammans. Det har varit för många
politiker och politiska intressen som har
bestämt om vargen tidigare. Om vi ska nå
en livskraftig vargstam så måste det vara
lugn och ro i vargförvaltningen och
besluten måste vila på vetenskaplig
grund. Detta har Miljöpartiet drivit på i
regeringen. Det är bra att
Naturvårdsverket och Jordbruksverket får
i uppdrag att utreda gynnsam
bevarandestatus samt uppdaterad
sårbarhetsanalys på bred vetenskaplig
grund. Den nyinrättade Vargkommittén
gör att de olika intressenterna har en
arena att träffas på och komma överens.
Miljöpartiet och Socialdemokraterna har
nu kommit överens om hur vi ska hantera
vargfrågan inom regeringen.

Bred överenskommelse om skolanInga betyg i årskurs 4 men viss
försöksverksamhet. Miljöpartiet de
gröna har tillsammans med
Socialdemokraterna och de borgerliga
partierna gjort en överenskommelse
inom skolområdet. Regeringen har som
ambition att skapa breda
överenskommelser inom skolområdet.
Överenskommelsen som gjorts mellan
Miljöpartiet, Socialdemokraterna och de
borgerliga partierna innebär att det inte
blir betyg från årskurs 4 utan att det
istället genomförs ett begränsat försök
med betyg från årskurs 4.
Regeringen har kommit överens
om att inte förlänga det militära
samförståndsavtalet med
Saudiarabien. Vår uppfattning är att
det är bättre att fokusera på och utveckla
civila samarbeten mellan länderna.
Regeringen är också överens om att
vapenexportkontrollen gentemot ickedemokratier ska skärpas, inklusive
följdleveranser och konsulttjänster.
Miljöpartiet och Socialdemokraterna
kommer inom
försvarsmaterielexportutredningen
gemensamt driva att Sverige ska ha en
konkurrenskraftig försvarsindustri för
vår alliansfrihet men att vi inte ska
exportera vapen för strid till ickedemokratier som begår allvarliga och
omfattande kränkningar av de mänskliga
rättigheterna.
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energieffektiv med exempelvis solceller
på taket, säger landstingsrådet Andreas
Porswald (MP).
Standardiserade vårdförlopp
Landstinget Västmanland ska delta i den
nationella satsningen under 2015-2018 på
att korta väntetiderna och minska de
regionala skillnaderna i cancervården.
Det har landstingsstyrelsen beslutat.
Standardiserade vårdförlopp beskriver
vilka utredningar och första behandlingar
som ska göras inom respektive
cancerdiagnos, samt vilka maximala
tidsgränser som gäller för de olika
åtgärderna. Tidsgränserna utgår enbart
från värdeskapande tid och kommer att
variera mellan diagnoser och olika
behandlingar. 2015 omfattar satsningen
fem cancersjukdomar: prostatacancer,
cancer i urinblåsa och urinvägar, huvud
och halscancer, akut myeloisk leukemi,
matstrupsoch magsäckscancer.
Palliativa vårdenheten
Den palliativa enheten i Västerås kommer
att flytta till sjukhusområdet.
Landstingsstyrelsen har gett klartecken
för projektering av ny byggnad vid
Sundiska Vreten som bland annat får
solceller på taket. 2009 beslutade
landstinget att den palliativa enheten vid
lämplig tidpunkt ska flyttas från ÖnstaGryta till sjukhusområdet. Olika
alternativ har under åren prövats och
bästa lösningen är att verksamheten
placeras vid Sundiska Vreten. Den
befintliga byggnaden är gammal och
klarar inte dagens krav på bland annat
energihushållning och arbetsmiljö. Det
bästa alternativet för att få en bra
vårdmiljö och goda arbetsförhållanden är
att ersätta den med en ny modern
byggnad anpassad för palliativa
verksamheten. Den nya byggnaden blir

Ambulansdirigering
Västmanlands län tillsammans med
Uppsala län bildar en gemensam
ambulansdirigeringsnämnd. Idag utförs
detta av SOS Alarm vars avtal löper ut
den 31 maj 2015. Landstingen kommer
att ha varsin dirigeringsenhet men
gemensamt system för medicinskt
beslutsstöd och gemensamma
utbildningar. För invånarna kommer
ingen skillnad att märkas.
Egen vårdbegäran
1 okt införs Egen Vårdbegäran i
landstinget. Det här innebär att invånare
själva kommer att kunna kontakta
specialistvård i Västmanland för att söka
vård. Samtidigt försvinner kravet på
hänvisning från 1177 för besök på akuten.
För oss i Miljöpartiet innebär det också
att vi kan bocka av en av våra punkter i
vårt valprogram: att vi är öppna för att se
över remisskravet till specialistvård.
En väg in
I budgeten som antogs i november
avsattes projektmedel för två år för att
underlätta för vårdpersonal med
utbildning i annat land att börja arbeta i
landstinget. Formerna för det här
projektet börjar nu bli klara. Det handlar
dels om utbildnings/ praktikplatser, men
också samarbetet med kommunerna,
Arbetsförmedlingen och
Migrationsverket. Ett visst samarbete
med SFA (sv för akademiker) utbildningen i Köping har redan satt
igång.
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Regionansökan inskickad på nytt.
Gott hopp om att nuvarande regering
behandlar ansökan snabbt och
godkänner. Detta innebär i så fall region
2017. Mycket arbete och diskussioner
med länets kommuner om
samarbetsformer och ansvarsområden.
Miljöarbetet fortsätter inom
landstinget mot en miljöcertifiering som
ska vara klar i augusti. Allmänhetens
miljöförslag kan läggas på ltv.se/omlandstinget
Gemensamt gruppmöte

Kontakt
Pernilla Rinsell,
landstingsråd
073- 816 5080

Andreas Porsvald,
landstingsråd
072-1530090

Gemensam gruppträff med S och V
kommer skedde den 17 mars då vi
gemensamt diskuterade fram
prioriteringar, satsningar i
Landstingsplanen men även vad man kan
vänta med och dessutom skära ner på.
Landstingsgruppens möten
31 mars, 17.15-19.45
28 april, 17.15-19.45
19 maj, 17.15-19.45

Åsa Tinnerholm,
politisk sekreterare
072-1530089

Samtliga nås på;
fornamn.efternamn@ltv.se
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Grön Ungdom Västmanland har fått en ny
styrelse efter sitt årsmöte. Nya styrelsen
består av:
Matilda Håkansson (Sammankallande)
matilda_hakansson@hotmail.com

MP Norberg bjöd på föreläsning den 10
mars. Björn Forsberg talade om
Tillväxtens slut och omställningen till ett
nytt sätt att leva.

Elisabeth Fors (språkrör)
elisabeth@broach.se
Jenny Castaings (språkrör)
jennycastaings@hotmail.com
Anders Paulsson (kassör)
anders_paulsson91@yahoo.se
Ellie Gustafsson (kontaktperson)
elliegustafsson@live.se
Abbas Heidari (ledamot)
abbas13020@gmail.com
Kreshnik Manxhuka (ledamot)
manxhuka@gmail.com
Anna Nematbakhsh (ledamot)
anna.nemat@hotmail.com
Kristofer Åberg (ledamot)
Kristo.aberg@gmail.co

På bilden saknas Abbas Heidari.

Björn Forsberg

Utbildningsminister Gustav Fridolin
inbjuder skolans aktörer i samtliga
Sveriges kommuner till regionala träffar
och kommer besöka Västerås den 20
april för att träffa företrädare från
Västmanlands kommuner. Till träffarna
bjuds kommunstyrelsens presidium,
presidium i nämnd med ansvar för
förskola och grundskola, förvaltningschef
med ansvar för förskola och grundskola
samt representant för Lärarförbundet,
Lärarnas riksförbund och Sveriges
skolledarförbund in.
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MP Västerås har börjat med After work,
alla som vill är välkomna även från andra
orter. Sista fredagen varje månad till och
med maj start kl 16.30 på Bistro Gränden,
Smedjegatan, Västerås. Nästa gång blir
fredag 27 mars!

För MP Kungsör är det årsmöte söndagen
den 12 april kl. 15.00 i föreningslokalen.
Som vanligt bjuds det på smörgåstårta.

Kansliet
Mp Västmanland,
Smedjegatan 15, 722 13 Västerås
021-12 20 80, vastmanland@mp.se
Kanslist Åsa Kfouri, asa.kfouri@mp.se
Organisationsutvecklare Malou Asplund
malou.asplund@mp.se
Regionordföranden
Kerstin Åkesson, kerstin.akesson@mp.se
Mikael Vilbaste, mikael.vilbaste@mp.se
Arboga
Sven Nilsson
svengnilsson38@gmail.com,
tel. 0589-14662, 070-540 66 94,
070-540 52 72
Fagersta
Formell avdelning saknas
Hallstahammar
Eleonor Zeidlitz
eleonor.zeidlitz@gmail.com
070-573 17 82
Kungsör
Kerstin Åkesson
akesson.kerstin@gmail.com
070-306 64 09
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Köping
Daniel Åkervall
daniel.akervall@mp.se
070-296 56 81
Norberg
Pieternella Van Beek
pieternella.van.beek@mp.se
070-483 18 41
Sala
Erik Åberg
erik.mp@live.se
070-566 68 14
Monica Fahrman
fahrman.lidstrom@telia.com
070-621 20 21
Skinnskatteberg
Sheila I Skog
shejla@hotmail.com
070-563 24 99
Surahammar
Bertil Eriksson
lillagasvad@telia.com
073-054 63 70
Västerås
Sune Waardahl
skwaardahl@comhem.se
073-371 06 49

Krishanteringsgrupp
Per-Arne Käck
pakack@speedmail.se
073-734 50 47
Kerstin Åkesson
kerstin.akesson@mp.se
070-306 64 09
Åsa Kfouri
asa.kfouri@mp.se
073-518 88 12
Grön Ungdom Västmanland
Ellie Gustafsson
gu.vastmanland@mp.se
elliegustafsson@live.se

