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Hej miljöpartister i Västmanland!
Ett år till har snart passerat oss men
vilket år det har varit! Vi har fått möta ett
otroligt tufft motstånd i regeringen, inte
bara från andra partier utan framförallt
det motstånd som omvärlden bjudit på.
Som ett litet parti har vi blivit hårt ansatta
men vi når också framgång! Vi fortsätter
öka i medlemsantal och på denna sida
kan ni spana in våra gröna
framsteg: https://framsteg.mp.se/
För MP Västmanlands del började året
med renovering av kansliet. Årsmöten och
kongress avlöste varandra. Vi har haft
flera utbildningar under året; retorik
kurs, utbildning för nya medlemmar och
kandidatutbildning som pågått under
hela 2015. Vi har fått besök från
riksdagen, gjort studiebesök, deltagit i en
rad aktiviteter och manifestationer och
skrivit ett bra gäng med debattartiklar.
Vi syns, vi hörs och vi gör världen
grönare. Låt oss göra 2016 ännu grönare!

Grön läsning önskar,
Åsa Kfouri, kanslist
Malou Asplund, organisationsutvecklare

I november var det kommun- och
landstingsdag i Stockholm där flera
medlemmar från Västmanland deltog.
Helgen därpå var det höstmöte i
Hallstahammar där vi antog
verksamhetsplan och budget för 2016.
Vi har även haft utbildning för nya och
”nyaktiva” medlemmar. Utbildningen
fanns tillgänglig vid två tillfällen på två
olika orter i Västmanland och vi kan
meddela att utbildningen återkommer
även under nästa år!
”Grattis du är förtroendevald” är en
kandidatutbildning som många av våra
förtroendevalda har genomfört. Sista
utbildningsdagen har nu varit och den
har gett oss många goda lärdomar och
insikter. Utbildningen kommer leva
vidare som en studiecirkel så om man är
intresserad ta kontakt med Malou
Asplund.
2016 rivstartar vi med en föreläsning
med Jämnt skägg! En föreläsning om
normkritik som våra
jämställdhetsambassadörer har jobbat
för. Boka in redan nu tisdagen den 19
januari i Västerås! Inbjudan med mer
info kommer senare.
Västmanlands årsmöte blir söndagen den
20 mars i Västerås. Det går bra att skicka
motioner till vastmanland@mp.se alt per
post till MP Västmanland, Smedjegatan
15, 722 13 Västerås senast den 20 feb.
Kallelse och handlingar skickas ut senast
två veckor innan mötet.
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Nytt för 2016 är en politikafton som vi
kommer ha en vardags kväll i månaden
mellan ca kl. 17-19 på kansliet i Västerås.
En politikafton går ut på att diskutera ett
aktuellt ämne på ett lättsamt sätt. Mer om
detta kommer i ett utskick till alla
medlemmar men vi flaggar redan nu för
kommande politikafton den 7 april:
Torsdagen den 7 april blir det politikafton
med rådslag om grön ekonomi. Rådslag
är ett verktyg för att internutbilda,
utveckla, och samla politiken och avgöra
politiska frågor och prioriteringar.
Riksdagsledamoten Janine Alm Ericsson
kommer och håller i rådslaget så räkna
med att denna afton kommer hålla på
något längre.
I Västmanland försöker vi bli bättre på att
utnyttja varandras kunskaper och utbyta
information genom nätverk. Hittills har vi
bildat fyra olika nätverk och om du har
några funderingar kring nätverken så ta
kontakt med Malou Asplund.

Nedstängning av kärnkraft är ett
naturligt steg på väg mot 100 procent
förnybar energi. Därför stängs
kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 1
och 2.
Engagemanget och viljan att hjälpa är
flyktingar är stort, men tillgång till
bostad är en förutsättning för att komma
in i samhället. Miljöpartiet föreslår en ny
boendeform för asylsökande; IBO
(inneboende) - ett statligt stöd till
andrahandsuthyrning för nyanlända.
IBO syftar till att stimulera och
underlätta för privatpersoner att hyra ut
rum, delar i befintlig bostad, fritidshus
eller en tom lägenhet, mot en
hyresersättning från staten.

MP Västmanlands nätverk:
Kollektivtrafik- och infrastruktur
nätverket
Socialanätverket
Gruvnätverket
Klimatnätverket

Regeringen har lagt fram sin extra
ändringsbudget och i den tillförs 11
miljarder extra till hanteringen av
flykting situationen. De mesta pengarna
går till kommuner och landsting.
Pengarna fördelas så att de kommuner
som tar emot flest flyktingar får mest
pengar.
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UNHCR får ytterligare 800 miljoner
kronor i år. Det här är positivt, med den
avräkningsmodell som använts hittills
hade hälften av biståndet kunnat räknas
av.
Mer pengar till primärvården. På
landstingsfullmäktige i november
beslutades om att förstärka budgeten till
primärvården med 15 miljoner. Pengarna
kommer från den extra utdelningen
statliga medel.

Statsminister Stefan Löfvén och vice
statsminister Åsa Romson har sagt att
Sverige måste skärpa reglerna för
flyktingmottagandet under en
treårsperiod för att få ett andrum i
flyktingmottagandet. Bakgrunden är att
Sverige behöver sätta in alla
ansträngningar för att ta hand om de
personer som redan kommit och som
kommer att komma fram till att lagen
träder i kraft och att sätta press på EU att
ta sitt ansvar. I det fortsatta arbetet är det
prioriterat att värna välfärdens
verksamheter. En annan stor utmaning är
att möta den snabbt växande
befolkningens behov av bostäder. Här
krävs fortsatta insatser. Även insatser
som gör att nyanlända snabbare kan
komma i arbete behöver genomföras.
Diskutera. Sedan en tid tillbaka finns
det en intern hemsida med
diskussionsforum och Mappar i Google
Drive där ni kan diskutera, samarbeta och
dela dokument med varandra.
http://politikerinfo.medlem.mp.se/disku
ssion-och-samarbete

Flyktingströmmen. I Västmanland är
det i första hand Asyl- och
integrationshälsan samt Folktandvården
som ger asylsökande den vård de
behöver. Vi har fått 53 mkr. i extra
statsbidrag för mottagandet av
flyktingar. Asyl och integrationshälsan
har tolkar för sin verksamhet men inom
andra verksamheter som tandvården,
1177 och på förlossningen är bristen på
tolkar märkbar. I dag finns närmare
4 700 registrerade asylsökande i länet.
Trots den ökade belastningen klarar vi
vårt uppdrag, även om väntetiderna för
hälsoundersökningar för asylsökande
ökat. Vi håller även på och ser över om
landstinget har lämpliga lokaler för
tillfälliga boenden åt flyktingar.
Nöjda medarbetare och chefer.
Årets medarbetarenkät genomfördes
under september där alla medarbetare
och chefer fick möjlighet att svara på ett
90-tal frågor om sitt arbete och sin
arbetsplats, arbetskamrater, chefskap,
jämlikhet, arbetsplatsträffar och sin
hälsa. Trots att resultatet var mycket gott
vid förra mätningen som gjordes för två
år sedan, visar enkäten generellt små
rörelser i positiv riktning. Den
yrkeskategori som är mest nöjd är
barnmorskor.
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Kost fick pris. Kost har fått
”Götapriset” för Sveriges bästa
utvecklingsprojekt inom offentligt
finansierade verksamheter. Kost har
infört ett system med en valfrihet på 20
rätter för patienterna. Sedan införandet
har kostnaderna minskat med drygt 6
miljoner kronor per år, andelen
ekologiska livsmedel ökat till över 40
procent och matsvinnet har kraftigt
minskat.
Rening av lustgas. Landstinget har
nyligen installerat en destruktör av
lustgas på Kvinnokliniken. Lustgas är en
aggressiv växthusgas i jämförelse med ex.
koldioxid. Uppskattningsvis kommer
destruktören att halvera klimatpåverkan
från den lustgas som används på
förlossningen.
Lövhaga. Lövhaga behandlingshem
kommer att avvecklas. Åtta nya
vårdplatser kommer att öppnas vid
Psykatricentrum i samband med detta då
landstinget har behov av fler
slutenvårdsplatser inom psykiatrin.
Lövhaga har fungerat som en
mellanvårdsform vilket innebär att även
Västerås kommun har ansvar för en del av
patienterna. Lövhaga kommer inte att
stänga förrän nya vårdplatser är klara på
sjukhusområdet och det är klart med
överföring av de patienter som ska vara i
kommunens vård.
Handlingsplan för jämlik vård.
Tidigare har det beslutats om att
landstinget skall ha en plan för jämlik
vård. Denna handlingsplan är nu
upprättad. Handlingsplanen finns här.
Landstinget går med i Fossilfritt
Sverige. Under Landstingsstyrelsen i
november beslutades att landstinget
skulle skriva under deklarationen
Fossilfritt Sverige inför klimatmötet i
Paris. Målet med deklarationen var att

visa ett starkt engagemang från Sveriges
sida för en hållbar framtid.
Glöm inte att som medlem är du
välkommen att delta på
landstingsgruppens möten som
hålls på kansliet i Västerås.
Mötesdatum våren 2016 är:
12 jan, 9 feb, 8 mars, 14 april,
24 maj mellan kl. 17.15 - 19.45.
Välkomna!
Kontakt
Pernilla Rinsell,
landstingsråd
073- 816 5080

Andreas Porsvald,
landstingsråd
072-1530090

Åsa Tinnerholm,
politisk sekreterare
072-1530089

Samtliga nås på;
fornamn.efternamn@ltv.se
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MP Västerås kör vidare med
afterwork. Håll koll på deras
Facebooksida för att få mer info!
I oktober hade vi ett gruvmöte i Norberg
där vi fick besök av MP Jokkmokks
Mats Dahlberg som delade med sig av
sina kunskaper om miljöaspekten i
gruvbrytning.

En riktigt glädjande nyhet är att vi under
hösten har bildat en MP förening i
Fagersta! Det är ett härligt gäng
medlemmar som drivit fram detta och
Västmanland har nu inga vita kommuner!

Anna Thunell blir MP Västerås nya
kommunalråd. På medlemsmöte den 1
december valdes enhälligt, i enlighet med
valberedningens förslag, Anna Thunell att
efterträda Marléne Tamlin på en av de två
kommunalrådsposter i Västerås som
partiet innehar. Grattis Anna!

Spana även in våra andra
lokalavdelningars
Facebooksidor. Gilla och dela!
MP Köping
MP Kungsör
MP Arboga
MP Hallstahammar
MP Fagersta
MP Surahammar
MP Sala
MP Västmanland

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
Distriktsordföranden
Kerstin Åkesson
kerstin.akesson@mp.se
070-306 64 09
Mikael Vilbaste
mikael.vilbaste@mp.se
070-224 38 59
Arboga
Sven Nilsson
svengnilsson38@gmail.com,
tel. 0589-14662, 070-540 66 94,
070-540 52 72
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Fagersta
Im Nunez
imnunez61@gmail.com
tel. 070-0329811

Västerås
Sune Waardahl
skwaardahl@comhem.se
073-371 06 49

Hallstahammar
Eleonor Zeidlitz
eleonor.zeidlitz@gmail.com
070-573 17 82

Marie Sundström
lugnet-ulvsta@hotmail.com
073-982 84 67

Kungsör
Kerstin Åkesson
akesson.kerstin@mp.se
070-306 64 09
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

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
Kristofer Åberg
kristo.aberg@gmail.com
073-831 88 94
Grön Ungdom Västmanland
Ellie Gustafsson
gu.vastmanland@mp.se
elliegustafsson@live.se

Nästa utgåva av Maskrosbladet kommer
den 10 mars och manusstopp är den 3
mars.

