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Hej alla gröna i Västmanland!

I detta nr:
Vi vill tacka er alla för ett fantastiskt
valarbete och hoppas att ni kommit
tillrätta med ert politiska arbete i
kommunerna. Nu är vi alla värda en
fridfull jul med familj och vänner. Vi
hoppas ni får tid att ladda batterierna för
att till det nya året hjälpa oss att driva vår
viktigaste valkampanj.
En riktigt God Jul
Era Regionsammankallande
Kerstin Åkesson och Mikael Vilbaste

Vad har Maskrosorna fått ut av valet?
Vilka poster har vi fått?
Hur gick det i länet?
Var är vi med och styr och med vem?
Var är vi i opposition?
Vilka politiska överenskommelser har
gjorts?
Vad händer i Riksdagen?
När är det årsmöte?
När ska man motionera?
Behöver valberedningen förslag på namn
inför årsmötet?
Vad har man dragit för slutsatser i MP
Riks valutvärdering?
Hur ser planeringen ut inför extra valet
den 22 mars?
Vad bestämdes på höstmötet?
Läs Maskrosbladet så får du svar på alla
dessa frågor!
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Kommande aktiviteter

Landstinget

18 April
Årsmöte i MP Västmanland
Om man vill lämna in motioner ska dessa
skickas till styrelsen senast 18 mars.

I Landstinget är man överens om att det
är viktigt med förebyggande och
hälsofrämjande arbete inom hela
landstinget och samverkan med
kommunerna är utgångspunkter för att
förbättra folkhälsan. Tex kommer
landstinget jobba för att utveckla
beroendevård för ungdomar under 18 år,
stärka patientens ställning i vården och
HBTQ –diplomera landstinget. Vårt mål
är att ställa om transportsystemet och
göra hela landstinget fossilfritt genom att
skynda på omställningen till
förnyelsebara bränslen för landstingets
egna fordon och bussar,
energieffektivisera landstingets lokaler
och öka andelen klimatsmart mat.
Skarpa krav ska ställas på miljö och
sociala hänsyn i upphandlingar.
Landstinget Västmanland ska också bli
ett Fairtrade-landsting.

Extra medlemsmöte
Mötet blir i januari eller februari och då
kommer vi anta ny budget och valbudget
samt valplan. Valstrategin från 2013
återanvänds.

Riksdagen

Tyvärr förlorade Mp Västmanland sin
riksdagsplats så Agneta Luttropp sitter
inte i riksdagen nu men vi hoppas att hon
gör det efter den 22 mars. Alla som stod
med på riksdagslistan har ställt upp igen
som kandidater till extra valet.

Poster som Mp Västmanland nu innehar
är följande:
Landstingsfullmäktige
Ordinarie: Andreas Porswald, Pernilla
Rinsell, Peter Ristikartano och Kerstin
Åkesson,
Ersättare: Andreas Almquist, Kjell
Hedlund, Åke Wahlsten, Ingela Kilholm
Lindström och Sven Nilsson.
Landstingsråd
Pernilla Rinsell och Andreas Porswald
tillika gruppledare och språkrör.
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Landstingsstyrelse och dess
arbetsutskott
Andreas Porswald, ordinarie
Pernilla Rinsell, ersättare.
Patientnämnd
Andreas Almquist, ledamot
Karina Waardahl, ersättare
Beredning Medborgardialog
Kjell Hedlund, ledamot
Beredning Folkhälsa/Sjukvård
Pernilla Rinsell, Vice Ordf
Åke Wahlsten, ersättare

Kommunalförbundets
Västmanlands teater
Andreas Almquist
Gemensam nämnd för
Hjälpmedelsverksamheten
Ingela Kilholm Lindström, ledamot
Sven Nilsson, ersättare
Gemensam Kostnämnd med
landstinget i Uppsala
Kerstin Åkesson

Valberedning inom Landstinget
Pernilla Rinsell, ledamot

Gemensam nämnd om delar av
länssjukvården och service med
landstinget i Sörmland
Andreas Porswald, ledamot

Kollektivtrafiknämnden
Andreas Porswald, Vice Ordf
Kerstin Åkesson, ersättare

Samverkansnämnd för
Uppsala/Örebro-regionen.
Pernilla Rinsell, ersättare

Tåg i Bergslagen
Andreas Porswald, ersättare

Nämndeperson i
Förvaltningsrätten
Anna Thunell, Per-Arne Käck och Lars
Göran Nyberg.

Mälardalstrafik AB
Andreas Porswald, ersättare
Västmanlands Lokaltrafiks styrelse
Andreas Porswald, ledamot
Styrelsen Tärna folkhögskola
Andreas Porswald

Nämndeperson i Kammarrätten
Kjell Hedlund.
Nämndeperson i Svea Hovrätt
Kjell Hedlund
Per-Arne Käck

Landstingsrevisionen
Håkan Wretljung, Vice Ordf t o m 31 dec
-14 Håkan Wretljung, ledamot fr o m 1 jan
-15

Systrarna Hedborgs donationsfond
Sven Nilsson, ledamot

Samordningsförbund Norra
Ingela Kilholm Lindström, ersättare

Sparbanksstiftelsen
Håkan Wretljung, ombud

Samordningsförbund Västerås
Pernilla Rinsell, ledamot

Viltförvaltningsdelegationen
Annika Fredriksson, ledamot
Sven Svensson, ersättare

Övervakningsnämnden
Per-Arne Käck, ledamot
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Demokratiberedningen
Pernilla Rinsell, ledamot
Strukturfondsparnerskap i Östra
mellanSverige
Peter Ristikartano
Västmanlands Kommuner och
Landsting(VKL)
Pernilla Rinsell, Andreas Porswald,
ordinare
Andreas Almquist, Kerstin Åkesson,
ersättare
Sveriges Kommuner och Landsting
Val pågår fortfarande i kommunerna:
Nominerade från MP Västmanland:
1. Peter Ristikartano
2. Marléne Tamlin
3. Andreas Porswald
4. Kerstin Åkesson

Mp Hallstahammar

Mp i Hallstahammar förbättrade
valresultatet med 50%! Från ett mandat
till två! Och vi har fått ett stort politiskt
utbyte av det genom att för fösta gången
vara med i ett majoritetsstyre.
Majoriteten, S, V och MP styr med 60 %.
Tillsammans har det skrivits en politisk
överenskommelse som finns i sin helhet
på MP Hallstahammars hemsida.
Tre saker som vi fått med är att det ska
byggas solceller på minst en byggnad per
år, försök med 35-timmars arbetsvecka
inom omsorgen och ökad andel ekologisk
mat.

Den bästa koldioxid bantningen blir om
vi får till att kommunen börjar köpa
koldioxidneutral fjärrvärme så det står
högt på priolistan på politik att driva.
Poster som MP Hallsta nu har är:
Kommunfullmäktige
Åsa Kfouri gruppledare och ordinarie
Peter Ristikartano, ordinarie
Eleonor Zeidlitz, ersättare
Andreas Almquist, ersättare.
Kommunstyrelse
Åsa Kfouri, ersättare
Peter Ristikartano, ersättare
Ordförandeberedning
Åsa Kfouri och Peter Ristikartano
Teknisk nämnd
Peter Ristikartano, Vice Ordf
Mikael Zeidlitz, ersättare
Bygg- och miljönämnd
Charlott Ristikartano, Vice Ordf
Rickard Wessman, ersättare
Barn- och utbildningsnämnden
Eleonor Zeidlitz, ordinarie
Stina Wessman, ersättare
Socialnämnden
Åsa Kfouri, ordinarie
Charlott Ristikartano, ersättare
Kultur- och fritidsnämnden
Mikael Zeidlitz, ersättare
Hallstahem AB
Eleonor Zeidlitz, ersättare
Överförmyndarnämnd
Andreas Almquist, ersättare
Valnämnd
Andreas Almquist, ersättare
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Kommunfullmäktiges valberedning
Peter Ristikartano
VAFAB Miljö
Peter Ristikartano, ledamot

Social- och
arbetsmarknadsnämnden
Malou Asplund, ordinarie

Mälardalsrådet
Åsa Kfouri, ersättare

Social- och
arbetsmarknadsnämnden AU
Malou Asplund, ersättare

Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen
Andreas Almquist, ersättare

Vård- och omsorgsnämnden
Eva Larspers, ersättare

VKL:s Kulturberedning
Mikael Zeidlitz, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden
Sune Hedenström, ersättare

Mp Köping
Mp Köping fortsätter sitta i majoritet
tillsammans med S och V. Läget är i stort
sett oförändrat och behåller 2 mandat i
KF. Mp Köping kommer driva frågor
inom miljöinvesteringar, skola och jobb,
val av tjänstgöringsgrad samt miljö
frågor.
Kommunfullmäktige
Daniel Åkervall, ordinarie
Malou Asplund, ordinarie
Kristina Lindblad, ersättare
Birger Eriksson, ersättare
Komunstyrelse
Daniel Åkervall, ersättare
Kommunstyrelse AU
Daniel Åkervall, ordinarie
Barn- och utbildningsnämnden
Christina Wihman, ordinarie
Kolsva Kommundel
Hanna Wallstedt, ordinarie
Miljö- och byggnadsnämnden
Kristina Lindblad, ordinarie

Kultur- och fritidsnämnden AU
Sune Hedenström, ordinarie
KBAB
Thomas Wihman, ordinarie
Nämndeman
Janne Hammarbäck, ordinarie
VKL
Daniel Åkervall, ordinarie
Valnämnden
Malou Asplund, ordinarie

Mp Kungsör
Mp Kungsör sitter i en allians, i majoritet
med (s), (v) och (fp). I Kungsör vill man
bygga upp politiker förtroendet, få in
miljöpolitik i fler delar, främst nya
byggen av skola och äldreomsorg, men
även i mindre frågor.
Kerstin Åkesson
Gruppledare, Kommunfullmäktigeledam
ot, Kommunstyrelseledamot,
Valnämndsledamot, Krisledningsnämnds
ersättare, ersättare Västra Mälardalens
kommunförbund, Ledamot i Västra
Mälardalens Myndighetsförbund
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Peter Åkesson
Kommunfullmäktigeledamot, Kommunst
yrelseersättare, Ersättare Barn och
utbildningsnämnden
Elisabet Järvinen Kommunfullmäktige,
ersättare Socialnämnden, ersättare

KS ersättare
Sven Nilsson
SN ord
Agneta Lambert-Mueller
BUN ord
Maria Stefansson

Lina Ekdahl
Kommunfullmäktige, ersättare

BUN ers
Per Boberg

Maja Ekdahl
Valberedningen, ledamot

TN ord och 2:e vice ordf
Mikael von Melsted

Michael Ornell
Ersättare Valberedningen, Ersättare
KFAB, Ledamot i parlamentariska
gruppen för Centrumplanering

FKN ord
Jon Larsson

Hans Bergermark
Ersättare KKTAB, Ledamot i
parlamentariska gruppen Vision Kungsör

VMMF ers
Lars Göran Nyberg

Mp Arboga
Mp Arboga samverkar med M, FP, KD
och MP samarbetar och är i opposition. I
Arboga vill man granska kommunens
organisation och verksamhet och
har skrivit en motion om att SN bör
granskas. Decentralisera förskolan och ha
mindre grupper och ha två
högstadieskolor i Arboga.
KF ordinarie och gruppledare
Per Boberg och Agneta Lambert-Mueller
KF ersättare
Christian Payerl och Karin Nilsson
KS ordinarie
Per Boberg

FKN ers
Maria Fredlund

Valnämnd ers
Per-Arne Käck
Hjälmarens vattenvårdsförbund
ers
Niklas Ingerstedt
Rådhuset i Arboga AB,
Kommunfastigheter i Arboga AB,
Arbogabostäder AB, Vinbäckens
fastigheter AB ord ledamot
Lennart Balgård
Mälardalsrådet ers
Agneta Lambert-Mueller
KF valberedning
Per Boberg
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Mp Surahammar
Mp Surahammar fick två mandat i KF
men eftersom det endast fanns ett namn
på listan blev Petra Moudi ensam. S+C
styr med 20 platser och har därmed
majoritet. Mp Surahammar kommer att
arbeta med att ekologiska och
närproducerade livsmedel
skall serveras och att energieffektivisera,
att minska barngruppernas storlek i
förskolor och grundskolans tidigare år, att
ekologisk odling skall bedrivas på
kommunal mark och skogsbruket skall
vara hyggesfritt, att kommunal
musikskola skall återinföras, att
ytterligare ett kommunalt naturreservat
skall införas.
Petra Moudi
KF, ordinarie
Nathalie Holmström
Barn-och Bildningsnämnden,

Mp Skinnskatteberg
Mp Skinnskatteberg sitter i opposition.
De har ingått en valteknisk samverkan
med S och V, och har totalt 15 mandat
tillsammans, alliansen 14 och SD 2.
Alliansen styr med dolt samarbete med
SD. Mp Skinnskatteberg vill bl.a. ha 2
lärare i varje klass, utevistelse för våra
äldre och att kommunen ska ha ekologisk
mat genom grön upphandling.
Sheila I. Skog
Ordinarie ledamot i KF samt i
valberedningen
Bertil Skog
KS, ordinarie
Kent Abrahamsson
Miljö- och Byggnadsnämnden, ordinarie
Karin Lindström
Revisionen fullmäktige

Mp Norberg
Mp Norberg har inget samarbete längre
med S, utan har bara valtekniskt
samarbete med V. De sitter i opposition
och kommer att vara helt obundna.
Mp Norberg vill att kommunen går över
till grön el och att Norberg blir en
fairtrade kommun. De vill placera en
eller två elstolpar för att ladda elbilar och
ha mer eko mat i alla kommunala
verksamheter.
Valnämnd ers.
Kjell Karlsson
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Mp Sala
Mp Sala fick ungefär samma valresultat
som valet 2010 och har oförändrat antal
mandat i kommunfullmäktige, alltså
fortfarande två. Sala kommun styrs av en
minoritetskoalition som består av
alliansen och det lokala partiet Salas
Bästa. Mp Sala har en valteknisk
samverkan med Socialdemokraterna,
Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet.
Detta gör att Mp får platser i de flesta
nämnder. Mp Sala vill utöka buss och
tågtrafik, mer cykelbanor och har som
mål att kommunen ska vara
självförsörjande på energi och
livsmedelsproduktion till kommunens
matsalar till 2024. De vill även satsa mer
på skolan och förbättra kvalitén.
Kommunstyrelsen
Ingela Kilholm Lindström, ordinarie
Monica Fahrman, ersättare
Skolnämnden
Beatrice Woldert, ordinarie
Bygg- och miljönämnden
Christoffer Lernö, ersättare
Sala Heby Energi AB
Erik Åberg, ordinarie
Salabostäder AB
Peter Kraft, ersättare
Ombud Västmanland kommuner
och landsting
Sven Lidström, ersättare
Huvudman i Sala sparbank
Erik Åberg

Mp Västerås
Mp Västerås sitter denna mandatperiod i
majoritet tillsammans med S, C och KD.
Det är den första blocköverskridande
majoriteten någonsin i Västerås historia.
Tillsammans har de 31 av 61 mandat. MP
har fyra mandat och två ersättare.
Några av våra huvudfrågor den här
mandatperioden är att öka
bostadsbyggandet med fokus på
hyresrätter, minska gruppstorlekarna i
de lägre åldrarna och bygga fler
förskolor, skolor och äldreboenden,
energieffektivisera våra kommunala
byggnader, förbättra kollektivtrafiken,
införa rätt till önskad tjänstgöringsgrad i
hela kommunen och säkerställa en
mångfald bland Västerås stads anställda
genom att till exempel språkkunskaper
och annan kulturell bakgrund än svensk
ses som en fördel vid rekrytering.
Vi har 52 uppdrag fördelade på 32
personer.
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Presidieposter

Ledamot

Ersättare

Valberedning

Martin Lindahl

Marléne Tamlin

Kommunrevision

Eva Myrin

Kommunstyrelsen

Marlene Tamlin

Valnämnd

Johannes

Magnus Edström
Jonas Bruslind

Wretljung
Persson (Ordf)
Styrelsen för Konsult och

Martin Lindahl

Service
Arbetsgivardelegationen

Magnus
Edström (Vice)

Styrelsen för proAros

Marie Sundström

Skultuna

Sven Svensson

Kommundelsnämnd

(vice)

Johan Norrlin

Grundskolenämnden

Lisa Fröberg

Markus Lindgren

Förskolenämnden

Marie Sundström

Abdilaahi Hassan

Utbildning och

Markus

Johannes W

Arbetsmarknads nämnd

Lindgren (Vice)

Persson

Individ- och

Anna Thunell

Cecilia Nyström

familjenämnden

(Vice)

Nämnden för

Agneta

funktionshindrade

Luttropp (Ordf)

Äldrenämnden

Hanna Dönsberg
Danuta Diop

Överförmyndarnämnden
Tekniska Nämnden

Monica Nordgren
Mikael Vilbaste

Ali Khatab
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Presidieposter
Fastighetsnämnden

Magnus
Edström (Ordf)

Byggnadsnämnden
Tekniska
produktionsstyrelse

Ledamot

Caroline Närhi
Håkan Wretljung

Åke Wahlsten
(Vice)

Barbro
Fredriksson

Strategiska Fastigheter

ÅkeWahlsten

Mimer AB

Kulturnämnden

Johannes
Wretljung
Persson
Marléne
Tamlin (Vice)

Idrottsnämnden
Miljö- och
Konsumentnämnden

Anders Paulsson
Mikael Vilbaste

Marléne
Tamlin (Ordf)

Kim N Eklund

Västmanlandsmusiken
Mälarenergi AB
Mälarenergi Elnät AB

Danuta Diop
Sune Waardahl
(Vice)

Elena Maximez
Martin Lindahl

Stadsnät i Svealand AB
Mälarhamnar AB

Sune Waardahl
Sven Svensson

Flygplatsen
Brand o Räddning

Ersättare

Håkan Wretljung
Martin Lindahl
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Mp riks valutvärdering
Vi tappade cirka hälften av våra väljare
samtidigt som vi lyckades hämta upp
ungefär lika många nya väljare, därför
stod vi still när valresultatet blev ett
faktum. Jämställdhetsfrågan tog mycket
mer uppmärksamhet än miljöfrågorna.
Om miljön hade blivit avgörande hade vi fått
fler blockbytare att rösta på oss. Eftersom vi
fick mer plats i kommuner och landsting så

kommer vi synas mer på alla nivåer och
kommer bli ett bra alternativ att rösta på till
nästa val. Att ha en kvinna och en man i
ledande positioner är vår profil och det är
viktigt att fortsätta så.

Beslut från höstmötet
Regionens prioriterade mål under 2015 är
att vara ett stöd för att det ska finnas
fungerande lokalavdelningarna i alla de
10 kommunerna. Organisationen ska
utvecklas och förtroendevalda i
kommuner och landsting ska stödjas och
nätverk dem emellan byggas. Nya
medlemmar ska värvas och kansliet
kommer att renoveras för att bli den
arbetsplats och träffpunkt där trivsel kan
uppstå. På grund av att vi nu har en
valrörelse så kommer vi behöva anta en
ny budget. Förhoppningsvis får vi också
pengar till valrörelsen men det är inget vi
vet i nuläget.

Gustav och Alice löfte
På kommun och Landstingsdagarna 2830 november gjorde både Gustav
Fridolin och Alice Bah Kuhnke
utfästelser. De lovar att besöka alla
kommuner där Mp sitter i majoritet för
att på så sätt stötta mp i sitt samarbete
för att få till en bra skol- och
kulturpolitik. Att få ministerbesök kan ju
onekligen ge en injektion i det politiska
samarbetet för alla de styrande partierna.
Så ni som sitter i majoritet, bered er på
att få stöttning från högre ort! Detta var
vad riks planerade innan budgetkaoset.
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Västerås valberedning
Är du intresserad av att ta ansvar i
Ledningsgruppen för Miljöpartiet i
Västerås?
Valberedningen nominerar intresserade
personer för uppdrag som ledamöter och
ersättare till Ledningsgruppen för
Miljöpartiet i Västerås. Ledningsgruppen
(styrelsen) leder föreningsarbetet och är
högsta beslutande organ mellan
medlemsmötena. Du kan anmäla dig själv
och du kan också föreslå någon annan
person, som du tycker passar att sitta i
Ledningsgruppen. Anmälan gäller både
till fyllnadsval fram till årsmötet 2015 och
för fortsättning efter årsmötet 2015.
Information ges av de sammankallande i
Ledningsgruppen Sune Waardahl och
Anna Lindén Sune nås på tfn: 0733-71 06
49 E-post: skwaardahl@comhem.se Anna
nås på tfn:0736- 94 47 95 E-post:
reflexerna@hotmail.com
VÄLKOMMEN med skriftlig anmälan
senast 14 12 17 E-post
valberedningen.mp.vasteras@gmail.com
eller adress Valberedningen Miljöpartiet
Västerås Smedjegatan 15 722 13 Västerås
Beskriv kort vem du är, dina intressen och
erfarenheter som är relevanta för
uppdraget
Valberedningen för Miljöpartiet
Västerås

Västmanlands valberedning
Den 18 april hålls regionavdelningens
årsmöte. Då är det dags igen att välja ny
styrelse och nya revisorer. Det känns
långt dit nu, men tiden rusar ju undan.
Så börja tänka på redan nu, om det är
något uppdrag du är intresserad av, eller
om du vet någon annan som skulle passa.
Skicka i så fall ett mail till
valberedningen.mp.vastmanland@gmail.
com
Vi återkommer längre fram med mera
precisa uppgifter.
Vänliga hälsningar,
Valberedningen

Riksvalberedningen
På MP Västmanlands senaste årsmöte
fick jag förtroende att vara er
representant i Miljöpartiets
riksvalberedning. Riksvalberedningens
uppgift är att aktivt söka efter lämpliga
personer till olika uppdrag i partiet. Det
är dels uppdrag som väljs av partiets
kongress, till exempel partistyrelse och
språkrör, och dels uppdrag som väljs av
partistyrelsen eller riksdagsgruppen, till
exempel statliga nämnder, myndigheters
insynsråd och statliga utredningar. För
att jag ska kunna göra ett gott arbete
behöver jag er hjälp.
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Jag känner ju inte alla er och vet inte vilka
kompetenser och erfarenheter ni har. Ni
har ju också era kontaktnät och känner
folk som kan passa till olika uppdrag. Så
jag vill uppmana er att ta för vana att gå
in och kolla på valberedningens hemsida
med jämna mellanrum.
http://medlem.mp.se/Organisation/valbe
redning. Där läggs uppdragen ut och
ganska ofta är det väldigt snabba puckar
som gäller med kort nomineringstid. Jag
vill lägga till att det kan vara ganska svårt
att få något av dessa uppdrag, vi har
många oerhört många kompetenta och
erfarna medlemmar runt om i landet men
det finns säkert en hel massa kompetenta
västmanlänningar också, så tveka inte att
anmäla ert intresse.
Vänliga hälsingar
Caroline Närhi caroline.narhi@mp.se

Kontaktlista
Kansliet
listasammankallande
och
Mp
Västmanland,
Smedjegatan 15, 722 13 Västerås
021-12
20 80, vastmanland@mp.se
kansliet
Kanslist Åsa Kfouri, asa.kfouri@mp.se
Organisationsutvecklare Malou Asplund
malou.asplund@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
Köping
Daniel Åkervall
daniel.akervall@dalkia.se
070-296 56 81
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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
sune.waardahl@innovationsgruppen.se
073-371 06 49

Krishanterinsgrupp
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
Robin Holmberg
gu.vastmanland@mp.se
robin.holmberg@gmail.com

