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Verksamhetsberättelse riksorganisationen 2018  

Verksamhetsberättelsen omfattar verksamheten inom Miljöpartiet de grönas riksorganisation. 

 

Kongressen är Miljöpartiets högsta beslutande organ och har det övergripande ideologiska och 

långsiktiga ansvaret för partiets politik och verksamhet. Målen för verksamheten sätts av 

partistyrelsen som leder partiet mellan kongresserna. Partistyrelsens presidium bereder 

ärenden och beslutar i de ärenden som partistyrelsen delegerar till presidiet. Partistyrelsens och 

presidiets arbete leds av styrelsens sammankallande. 

 

Miljöpartiet hade fram till valet i september 25 ledamöter i Sveriges riksdag. Valresultatet 

landade på 4,4 % vilket gav en minskning till 16 ledamöter. Vidare har Miljöpartiet sedan valet 

2014 sex ministrar i Sveriges regering, efter valet i form av ministrar i en övergångsregering. 

Miljöpartiet har fyra EU-parlamentariker som ingår i Gröna gruppen. Partiet har därtill efter 

valet 48 gröna ledamöter i regionerna och 395 gröna ledamöter i kommunerna. 

 

Riksorganisationen har ett kansli, uppdelat på två fysiska platser: partikansliet och riksdagen. 

Det finns även miljöpartistiska tjänstepersoner anställda hos våra EU-parlamentariker 

(Brysselkansliet) samt i regeringskansliet. 

 

Miljöpartiet de gröna är medlem av European Green Party (EGP) som består av 37 gröna partier 

i Europa. Partiet är även representerat i EGP:s styrelse. Miljöpartiet är via EGP också medlem i 

Global Greens, en världsomspännande organisation för gröna partier. Även i den styrelsen har 

Miljöpartiet representation. 

 

Miljöpartiet de grönas vision är uthålliga, demokratiska samhällen, lokalt och globalt inom 

naturens ramar – dessa samhällen lever i fredlig samexistens och jämlikt samarbete. 

 

Miljöpartiet de grönas idé är 

● solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet 

● solidaritet med kommande generationer 

● solidaritet med världens alla människor. 

Sammanfattning 

Valrörelsen har varit den alltigenom dominerande aktiviteten De allmänna valen 2018 innebar 

dessvärre en tillbakagång för Miljöpartiet i hela landet. Valresultatet för riksdagen landade på 

4,4 % vilket gav en minskning till 16 ledamöter. Förutom minskat politiskt inflytande och 

genomslagskraft innebär det också minskade ekonomiska resurser för partiet, vilket inneburit 

nedskärningar på rikskanslierna. 

 

Vid partiets kongress i Västerås 2018 valdes Isabella Lövin och Gustav Fridolin om som språkrör 

för ännu ett år. Amanda Lind fick förnyat förtroende som partisekreterare. Miljöpartiet hade 

 

 2 av 39  

 



Miljöpartiet de grönas kongress 2019 Verksamhetsberättelser 

under året följande sex ministerposter: Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, Per 

Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, Peter Eriksson, bostads- och 

digitaliseringsminister, Gustav Fridolin, utbildningsminister, Isabella Lövin, vice statsminister 

samt minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt Karolina Skog, 

miljöminister. Efter valet övergick de i en övergångsregering, fram till att en ny regering kom på 

plats i januari 2019. 

 

Partistyrelsen och partikansliet har både skött löpande verksamhet och arbetat med 

organisationsutveckling. En långsiktig utbildningsplan har tagits fram. Partidistrikt och 

lokalavdelningar har stöttats i valarbetet, i medlemsvärvning och i konflikthantering. 

Miljöpartiets främsta företrädare har, inte minst under valrörelsen, besökt en stor andel av 

Sveriges kommuner. 

 

Vid årsskiftet 2018/2019 hade Miljöpartiet de gröna 12 418 medlemmar. Det är en ökning med 

nära 16 procent mot året innan och ett gott resultat, även om det inte är ett rekordår. 

Miljöpartiet har länge haft en cyklisk medlemsutveckling, med ökat medlemsantal under valår 

och sedan en viss nedgång däremellan. Detta har blivit än mer markant de senaste tio åren, då 

medlemsantalet generellt har ökat kraftigt efter att under många år ha legat runt 7 000–8 000. 

Allmänna val 2018 

I fokus för hela Miljöpartiets verksamhet under 2018 har varit att förbereda och bedriva 

valrörelse samt utvärdera valprojekt och förbereda EP-valrörelsen 2019. Miljöpartiet backade 

dessvärre i såväl riksdagsvalet som sammantaget i kommuner och regioner. 

Riksdagsvalresultatet landade på 4,4 % vilket gav en minskning till 16 ledamöter. 

 

Den valrelaterade verksamheten har först och främst styrts av den valplan som partistyrelsen 

antagit. De politiska och organisatoriska prioriteringarna som slogs fast i valplanen har i stora 

delar kunnat hållas, men även andra politiska och organisatoriska prioriteringar har behövt 

göras. 

 

Bland aktiviteterna som rör valet märks framtagande av valkampanjen, resor och turnéer för 

statsråd och toppkandidater, samordning av lokalavdelningar, distrikt och enskilda medlemmar, 

riktade utbildningar mot kandidater och valsamordnare och en bred annonseringskampanj som 

täckte in hela landet. Annonskampanjen genomfördes och finanserades bland annat med 

samfinansering från lokalavdelningar och partidistrikt. 

 

Det fanns planer på att genomför ett insamlingsprojekt gentemot medlemmar och sympatisörer, 

men detta fick prioriteras ned. 

Kongress 

2018 års kongress genomfördes 25–27 maj i Västerås. Vid kongressen valdes Isabella Lövin och 

Gustav Fridolin om till språkrör. Amanda Lind valdes om till partisekreterare. 
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Kongressen antog valmanifestet till inför riksdagsvalet 2018 och andra propositioner om bland 

annat process för listsättning inför EU-valet, treårig verksamhetsinriktning och rambudget och 

medlemsavgift. I samband med kongressen ordnades även ett flertal seminarier och statsråden, 

riksdagsledamöterna och EU-parlamentarikerna deltog i en utfrågning. 

Almedalen 

Varje år arrangerar Miljöpartiet aktiviteter på vår dag i Almedalen på Gotland. Årets talare på 

Miljöpartiets dag, söndag den 8 juli, var Isabella Lövin. Det är otacksamt att ligga sent i veckan 

så Miljöpartiet ordnade utflykt och fest på lördagen innan vår dag för att hålla kvar 

miljöpartisterna. Det föll väl ut och fick betydligt fler deltagare än väntat. Pressträff och tal på 

vår dag genomfördes enligt plan. Det fick bra mediabevakning och 700 åhörare, vilket var högt 

över förväntan med tanke på den dåliga dagen. 

 

Miljöpartiet deltog i mångfaldsparaden med överlägset störst sektion av de politiska partierna. 

Dessutom fick riksdagsledamöter stöd för att delta i seminarier under Almedalsveckan. 

Medlemstidningen Grönt 

Miljöpartiets medlemstidning Grönt skickas till medlemmar i Miljöpartiet och till betalande 

prenumeranter. Grönt har utkommit med fyra nummer under 2018, vilket var enligt plan. 

 

Grönts fokus har varit att skapa en känsla av tillhörighet och engagemang för de av partiet 

prioriterade frågorna. Vidare har fokus varit att ge medlemmarna verktyg för att kunna prata 

om partiets politik samt, där det varit möjligt ge tillfällen att praktiskt engagera sig i partiets 

verksamhet. I valnumret, Grönt nr 3/2018, lades extra stort fokus på det sistnämnda. 

 

Arbetet med Grönt på webben har dessvärre behövt prioriteras ned på grund av bristande 

personalresurser. 

Utbildning 

Fokus för 2018 har varit valrelaterade utbildningar, med utbildningar för toppkandidater till 

riksdagen, valsamordnare och förhandlare i lokalavdelningar och distrikt. Dessutom har 

studiematerial i Miljöpartiets fokusfrågor tagits fram för att användas lokalt. En grön 

chefsutbildning har genomförts och en utbildningsstrategi för perioden 2019–2022 har tagits 

fram. Därmed har verksamhetsplanen i stor mån följts. 

 

Utbildningarna har fallit väl ut, vilket även utvärderingarna styrker. För den gröna 

chefsutbildning spretade omdömena något, det förs vidare så att den kan justeras inför 

kommande tillfällen. Särskilt viktig för att Miljöpartiet kontinuerligt ska utvecklas har varit att 

ta fram en långsiktig utbildningsstrategi.  
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Ledarskapsutbildningen steg 1–2 som skulle ha genomförts under hösten 2018 ställdes in på 

grund av lokalavdelningarnas mer begränsade ekonomiska resurser efter valet. Utbildningen i 

förhandlingsteknik genomfördes i förenkad form, då de personella resurserna inte räckte till. 

Utöver verksamhetsplanen har även valutbildningar från valplanen har tillkommit. Dessutom 

har ett stort antal utbildningar inom kris- och konflikthantering samt säkerhet genomfört 

eftersom det har funnits ett behov av detta. 

Organisationsutveckling 

Det som tagit upp mest av resurserna för organisationsutveckling är konflikthantering, med 

stort fokus på att stötta avdelningar och distrikt med särskilt behov av stöd, avlastning och 

utveckling. Två distriktsträffar har genomförts för anställda och ordförande i partidistrikten. 

Dessutom har uppföljning gjorts av utvecklingsprojekt från tidigare år, såsom normalstadgar för 

lokalavdelningar och distrikt. 

Material och butik 

Fokus under året har i första hand varit att ta fram valmaterial och rusta butiken för valet. I 

början av året en upphandlades tryckerileverantör. Material har tagit fram en ny 

materialgenerator, fixat formgivning av stort och smått inklusive original till alla de avdelningar 

som valde att trycka hushållsutskick. Allt från vindsnurror, valfoldrar, afficher och 

utomhusaffischer till fröpåsar, VR-glasögon och så tycker vi på 194 sidor har producerats. 

 

Verksamhetsplanen har uppfyllts. Att ta fram valmaterial var det viktigaste under 2018. Det 

fungerade bra men en del underlag kom sent vilket ledde till att materialet kom sent i lager. 

Några produkter tog slut lite för tidigt och nya hann inte produceras i tid. Materialgeneratorn 

fungerade också relativt bra men kunde ha använts ännu mer, kunskapen om den var inte 

tillräckligt spridd i organisationen. 

Kommunikation 

Under 2018 har kommunikationsavdelningen framför allt arbetat med kommunikation kopplad 

till valrörelsen, utifrån Miljöpartiets valplan och kommunikationsstrategi. Utvärderingarna har 

visat att arbetet har fungerat på ett bra sätt. Verksamhetsplanen har till huvuddel kunnat 

genomföras och därutöver drog flera ytterligare kampanjer och evenemang igång i valrörelsen.  

Personal, ledning och administration 

Valet har varit det som legat helt i fokus under 2018. En väl fungerande valorganisation har 

byggts upp, där stor vikt har lagts på projektet för ett hållbart valår. Tack vare god förberedelse 

så fungerade valorganisationen väl och vi kunde arbeta mer hållbart än vi lyckats med vid 

tidigare valrörelser. En stor utmaning har varit att regeringsbildningen tagit sådan tid, men det 

har funnits god beredskap för oförutsedda händelser. Ledningsgruppen har förberett olika 

scenarier efter valresultatet och göra konsekvensanalyser av dessa. Ledningsgruppen har 

fungerat väl under året trots att flera personer av olika skäl haft vikarier. 
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Det dåliga valresultatet gjorde att vi dessvärre fick gå in i en stor omorganisation med 

uppsägningar som följd. Arbetet med detta tog en stor del av höstens tid och energi. I slutet av 

året inleddes arbetet med att planera för rekrytering av en ny kanslichef då denne sagt upp sig. 

 

Inom det administrativa arbetet har mycket tid lagts på att förbereda för ekonomiska och 

konsekvenserna av valresultatet. Arbetet med att få ett slutlevererat medlemssystem, att 

fortsätta utveckla det nya ekonomisystemet och ta fram rutiner och information för att möta 

kraven i dataskyddsförordningen (GDPR) har varit viktiga aktiviteter. Vidare har 

riksorganisationen fortsatt arbeta för att få fungerande rutiner för den politiska 

ledningsgruppen. Nöjdhetsenkäten från våra distrikt visar på det stora hela på ett gott resultat 

för riksorganisationens arbete. 

 

I princip har verksamhetsplanen kunnat genomföras, men bland annat utbildningar i 

medlemsregistret har fått prioriteras ned. Det har också gjorts ett gediget arbete med att 

uppdatera en rad personal- och styrdokument, men beslut om dessa har fått skjutas framåt då 

den politiska situationen efter valet tagit mycket resurser i anspråk.  

Internationell verksamhet 

Under 2018 har ambitionerna för Miljöpartiets internationella verksamhet dessvärre fått dras 

ned, då resursbrister gjort att det inte kunna prioriteras. 

 

Miljöpartiet har fyra delegater och fyra ersättare till rådsmötena för European Green Party 

(EGP), dessa utses av kongressen varje år. Delegationen har deltagit aktivt i EGP:s verksamhet 

under året. 

 

Fram till kongressen 2018 var Max Andersson, Maria Ferm, Per-Inge Lidén och Alice Bah 

Kuhnke delegater och Charles Berkow, Lars-Olof Karlsson, Emma Nohrén och Wanja Kaufmann 

ersättare. 

 

Vid 2018 års kongress valdes Max Andersson, Maria Ferm, Charles Berkow och Alice Bah 

Kuhnke till delegater. Emma Nohrén, Wanja Kaufmann, Valter Mutt och Magnus P. Wåhlin 

valdes till ersättare. 

Partistyrelsens löpande verksamhet 

Partistyrelsen har antagit ett landsbygdsprogram och ett kulturpolitiskt program och de fem 

programfördjupningarna Hav/vatten, Biologisk mångfald, Social sammanhållning, Bostad 

respektive Jämställdhet. Valmanifest har arbetats fram och fastställts av kongressen. 

 

Partistyrelsen har under året hållit 25 protokollförda möten, varav 14 digitalt.  PS presidium har 

haft 34 protokollförda möten varav fem digitalt och Politiska ledningsgruppen, PLG, har haft 67 

st protokollförda möten. Strax efter kongressen arrangerades ett internat för partistyrelsen, och 
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i augusti genomfördes en valupptakt i Rosendals trädgård för samtlig personal inom parti- 

riksdag- regerings- och Brysselkansli. Vid två tillfällen, i mars och oktober, har också 

förtroenderådet samlats för gemensamt möte med partistyrelsen. I anslutning till dessa möten 

har det dessutom genomförts träffar för distriktsordförande och distriktsanställda. 

 

PS ledamöter 

Under 2018 bestod partistyrelsen av följande ledamöter: 

Manuel Cortez Azero, Janine Alm Ericson, Alice Bah Kuhnke, Per Bolund, Mats Dahlberg, Jakop 

Dalunde, Tina Ehn, Maria Ferm, Malin Hagerström, Göran Hådén, Linus Lakso, Rasmus Ling, 

Jenny Lundström, Marléne Tamlin, Karin Thomasson, Max Troendlé, Anders Åkesson (fram till 

2018-10-12) samt språkrören Gustav Fridolin och Isabella Lövin. 

PS interna organisation 

 

Partistyrelsens presidium 

Marléne Tamlin (sammankallande) 

Janine Alm Ericson (förste vice sammankallande) 

Göran Hådén (andre vice sammankallande) 

 

Partistyrelsens arbetsutskott 

Marléne Tamlin (sammankallande) 

Janine Alm Ericson (förste vice sammankallande) 

Göran Hådén (andre vice sammankallande) 

Gustav Fridolin  

Isabella Lövin 

 

Intern valberedning 

Mats Dahlberg 

Karin Thomasson 

Anders Åkesson (fram till 181012) 

Tina Ehn (från 181130) 

 

Politiska ansvarsområden 

Utskott 

Arbetsmarknadsutskottet: Mats Dahlberg 

Civilutskottet: Marléne Tamlin 

EU-nämnden: Jakop Dalunde 

Finansutskottet: Janine Alm Ericson 

Försvarsutskottet: Jakop Dalunde 

Justitieutskottet: Maria Ferm 

Konstitutionsutskottet: Göran Hådén 

Kulturutskottet: Karin Thomasson 
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Miljö- och jordbruksutskottet: Jenny Lundström (gröna näringar, djurpolitik, biologisk 

mångfald) Tina Ehn (landsbygdsutveckling) 

Näringsutskottet: Linus Lakso 

Skatteutskottet: Max Troendlé 

Socialförsäkringsutskottet: Malin Hagerström 

Socialutskottet: Anders Åkesson (fram till 181012), Malin Hagerström (från 181130) 

Trafikutskottet: Rasmus Ling 

Utbildningsutskottet: Manuel Cortez Azero 

Utrikesutskottet: Janine Alm Ericson 

 

Kontaktansvar nätverk: 

Grönt fackligt nätverk: Mats Dahlberg 

Gröna företagare: Mats Dahlberg 

Gröna lärare: Manuel Cortez Azero 

HBTQ-nätverket: Marléne Tamlin 

Klimatnätverket: Linus Lakso 

Landsbygdsnätverket: Tina Ehn 

Ekonomiska nätverket: Janine Alm Ericson 

Biologisk mångfald: Jenny Lundström 

 

Särskilda politiska ansvarsområden: 

Äldrepolitik: Anders Åkesson (fram till 181012), Malin Hagerström (från 181130) 

Energi, Klimat: Linus Lakso 

Jämställdhet/HBTQ: Marléne Tamlin 

Högskola och forskning: Jakop Dalunde 

Samepolitik: Karin Thomasson 

Gamingfrågor: Marléne Tamlin 

Integration/etablering: mats Dahlberg, Max Troendlé 

Migration och etablering: Maria Ferm 

Konsumtion: Göran Hådén 

(Livskvalitet) Psykisk hälsa/arbetstid: Göran Hådén 

 

Kontaktansvar övriga: 

Jämställdhets och mångfaldskommittén: Marléne Tamlin 

Kommun- och landstingskommittén: Karin Thomasson 

Miljöpartiets internationella samordning (MIS): Janine Alm Ericson 

Cogito: Göran Hådén 

European Green Party (EGP): Jakop Dalunde 

Green Forum: Janine Alm Ericson 
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Bilaga: Kommittéer och nätverk 

I Miljöpartiet finns två kommittéer, jämställdhets- och mångfaldskommittén samt kommun- 

och landstingskommittén. Under partistyrelsen finns dessutom följande formella nätverk: 

Ekonomiska nätverket, Gröna gamers, Grönt fackligt nätverk, Klimatnätverket, 

Landsbygdsnätverket och Nätverket för biologisk mångfald. Nätverken varierar i storlek, 

arbetssätt och förutsättningar, men samtliga erbjuds att sluta avtal med partikansliet för att få 

stöd. 

Jämställdhets- och mångfaldskommittén 

Jämställdhets- och mångfaldskommittén (JMK) är det organ som närmast motsvarar andra 

riksdagspartiers kvinnoförbund eller kvinnonätverk. Fokus för kommittén är verksamheten och 

politiken rörande jämställdhet och mångfald. JMK har tre syften: att verka kunskapshöjande 

inom partiet för jämställdhets- och mångfaldsfrågor, strategiskt inom partiet för att öka 

representativiteten, och politikutvecklande samt utåtriktat för att utveckla och kommunicera 

Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldspolitik. 

Organisation och ledamöter 

Under januari–mars 2018 bestod kommittén av 16 ledamöter (varav 1 var vakant) + 6 utskott 

varav 1 var arbetsutskott. 

Efter mars 2018 bestod kommittén av 9 ledamöter och ansvarsområden i stället för 

arbetsutskott. 

 

januari–mars 2018 

Kukkamariia Valtola Sjöberg, Strängnäs (Sammankallande) 

Rejn Karlgren, Kungsgården (HBTQ) 

Anton Nordqvist, Krokom (HBTQ) 

Petter Forkstam, Lund (HBTQ) 

Shadi Larsson, Stockholm (Antirasism) 

Mikael Williams, Norrköping (Antirasism) 

Alina Koltsova, Arvika (Ålder och Antirasism) 

Jan Rydén, Lomma (Ålder och Tillgänglighet fram till mars) 

Ingrid Bergman, Göteborg (Ålder) 

Nejla Arica, Halmstad (Ålder) 

Magnus Edström, Västerås (Feminism) 

Sara Aziz, Hägersten (Feminism) 

Vanessa Sevedag, Malmö (Feminism) 

Åsa Strahlemo, Uppsala (Tillgänglighet) 

Mats Dellrud, Tullinge (Tillgänglighet) 

 

mars–december 2018 

Kukkmariia Valtola Sjöberg, Strängnäs (Sammankallande) 
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Nils Seye-Larsen, Umeå (Vice sammankallande fram till september) 

Kristian Ek, Nynäshamn (Vice sammankallande efter september, ledamot from mars till 

september och ansvarig över HBTQ) 

Rejn Karlgren, Kungsgården (HBTQ) 

Shadi Larsson, Stockholm (Antirasism) 

Mats Dellrud, Tullinge (Tillgänglighet) 

Alina Koltsova, Arvika (Ledamot och ansvarig över Ålder och Antirasism) 

Jan Rydén, Lomma (Ledamot och ansvarig över Ålder) 

Cindy Falquet, Stockholm (Ledamot och ansvarig över Feminism) 

 

Arbetsutskottet januari–mars bestod av Kukkamariia Valtola Sjöberg, Petter Forkstam, Vanessa 

Sevedag, Mats Dellrud, Åsa Strahlemo, Ingrid Bergman och Shadi Larsson. 

 

JMK har haft fem fysiska möten och ett telefonmöte. Utöver det har kommittén haft två möten 

med partistyrelsen och även gjort ett studiebesök på Jämställdhetsmyndigheten samt Göteborgs 

Stads avdelning för mänskliga rättigheter. JMK har även deltagit under Miljöpartiets kongress, 

Järvaveckan och Almedalen. Arbetsutskottet hade två fysiska möten under våren 2018. 

 

Stort fokus har varit på arbetet inför och efter valet, som satsningar kring sociala medier och 

debattartiklar. Mycket arbete med att ta fram Programfördjupning jämställdhet samt utbildning 

och checklistor till lokalavdelningar. Nätverksforum i form av ambassadörsträffar och 

mentorskapsprogram. Både verksamhetsplanen och budget har kunnat följas till större del med 

enbart några mindre justeringar. 

 

Mentorskapsprogrammet avslutades under våren 2018 och var mycket uppskattat bland 

deltagarna. Inför valet gjordes en satsning kring JMK:s sociala medier och flera debattartiklar 

skapades som även publicerats i flera tidningar runtom i landet. JMK deltog även i flera 

debatter. Programfördjupning jämställdhet är ett viktigt dokument som har tagits fram och som 

spridit kunskap inom partiet samt var ett bra och lätthanterligt verktyg under valet. JMK deltog 

under Järvaveckan och i Almedalen.  

 

JMK har inte deltagit vid så många Pride-tillfällen runt om i landet som önskat och tänkt. Detta 

på grund av tidsbrist. “Rätten att leva livet” skulle ha uppdateras under 2018 men prioriterades 

ned, den kommer att uppdateras under 2019. 

Kommun- och landstingskommittén 

Kommun- och landstingskommittén (KLK) är en kommitté under partistyrelsen som har till 

uppgift att stärka och stödja Miljöpartiets förtroendevalda i kommuner och landsting/regioner. 

KLK arbetar för att stärka genomförandet av Miljöpartiets politiska arbete samt utveckla, stärka 

och förbereda kandidater till politiska uppdrag och att företräda Miljöpartiets gröna politik. 

Fokus är att utveckla och stärka samverkan och dialog regionalt samt bidra till en fortsatt 
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utvecklad kommunikation mellan gröna politiska ledare på olika nivåer, det vill säga att bygga 

grön politisk infrastruktur. 

 

KLK företräder den lokala och regionala nivån i dialog med Miljöpartiets riksorganisation, 

riksdagsgruppen och partistyrelsen och jobbar för att utveckla samverkan, nätverk och dialog 

däremellan. 

Organisation och ledamöter 

KLK utgörs av 10 ledamöter, 5 från kommunala nivån och 5 från region-/landstingsnivån. 

 

Maria Kjellberg, Kungälv (sammankallande) 

Andréa Bromhed, Hudiksvall 

Marcus Friberg, Helsingborg 

Myrna Persson, Botkyrka 

Roger Persson, Gävle 

Susanne Nordling, Stockholms län (sammankallande) 

Nicklas Attefjord, Västra Götalands län 

Stefaan De Maecker, Gotlands län 

Jessica Rydell, Kalmar län 

Karin Österberg, Jämtlands län 

 

KLK har månatliga telefonmöten och två fysiska träffar om året, förutom kongressen och 

Almedalen då oftast ytterligare någon informell sammankomst hålls. 

 

KLK arbetar med att väva samman och hålla ihop partiets nivåer, stärka organisationen och 

nyttja majoritetskompetensen i partiet. Kommitténs ledamöter arbetar utåtriktat och deltar på 

kongress, kommun- och landstingsdagar och andra sammanhang för att kunna föra dialog och 

fånga upp synpunkter och behov. 

 

KLK arbetar utifrån budget och verksamhetsplan med god följsamhet. För att på ett bättre sätt 

möta såväl partiets behov av nationell samling, som den enskilde medlemmens behov av 

information och dialog har KLK under 2018 deltagit i arbetet med utveckla kommun- och 

landstingsdagarna till gröna politikerdagar, tänkta att hållas vartannat år. Under 2019 

genomförs dessa digitalt, för att spara på såväl resurser för genomförande som att bättre nu ut 

även till avdelningar och distrikt med svag ekonomi. 

Ekonomiska nätverket 

Ekonomiska nätverket arbetar med att husera debatt, bildning och politikutveckling kring 

ekonomiska frågor. 

 

På kongressen 2018 valdes en styrelse bestående av Nicklas Börjesson (sammankallande), Olle 

Hilborn, Malin Fijen Pacsay, David Ling, Eva Ternegren, Ingmarie Söderblom och Lukas Yassin. 
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Nätverket har bildat en styrelse och att påbörja politikutveckling, men i övrigt har 

verksamhetsplanen bara kunnat följas i begränsad grad. Detta då det omfattande engagemang i 

valrörelsen och dess konsekvenser som krävts från nyckelpersoner i styrelsen. Budgeten har 

därför i stort sett inte utnyttjas utan det skjuts till 2019. 

 

Val av styrelse och andra forum har fallit ut väl givet omständigheterna även om 

svarsfrekvensen och engagemanget från styrelsemedlemmarna inte riktigt nått förväntningarna 

hos sammankallande. Debatt på forum och viss politikutveckling har också skett, men i 

motsvarande begränsad omfattning. Det finns dock mycket att göra inom att popularisera 

nätverken generellt sett i partiet. Vi behöver hjälp att synas. 

Gröna gamers 

Gröna Gamers är Miljöpartiets spelkulturnätverk. Nätverket arbetar för förankring, utveckling 

och kommunikation av Miljöpartiets e-sport- och spelkulturpolitik. 

 

Under 2018 har nätverket har tagit fram en folder i valet, skrivit några debattartiklar och varit 

representerade på några seminarier under Almedalen samt kampanjat på Närcon. 

Gröna fackligt nätverk 

Det gröna fackliga nätverket syftar till att vara en arena för fackligt engagerade och intresserade 

medlemmar. 

 

Nätverket har under 2018 haft verksamhet på sparlåga med få aktiva. Nätverket har haft en 

kontaktperson men ingen engagerad styrelse. Huvudfokus har varit att finnas kvar för möjlig 

nystart när intresserade får möjlighet att engagera sig. 2018 har valet tagit alla resurser, så 

nätverket har fått stå tillbaka. Information om nätverket har getts på MP Västra Götalands 

årsmöte och kongressen, i övrigt har ingen aktivitet hunnits med under året. 

Klimatnätverket 

Kongressen 

Kongressen 2018 förbereddes för att få ett stort fokus på klimatfrågan i sig och partiets 

klimatpolitk i synnerhet. Klimatfärdplanen togs upp på ett mycket välbesökt seminarium i 

nätverkets regi med inbjudna experter och forskare som är ledande inom klimatområdet. 

Nätverket arrangerade också ett synnerligen välbesökt seminarium om tågtrafik i Europa med 

höghastighetståg och nattåg. Vi hade en välbesökt monter och ett internt möte på kongressen för 

medlemmar och intresserade om nätverkets verksamhet. 

Valrörelsen 

Verksamhet planerades vara fokuserat på valrörelsen. Enligt kongressbeslut skulle klimat- och 

miljöfrågorna stå högst upp på Miljöpartiets agenda inför valet. Med tanke på att 

klimatnätverket haft en avgörande roll i framtagandet av klimatfärdplanen planerade nätverkets 
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styrelse att aktivt bidra med att föra ut partiets klimatpolitik i valrörelsen För att detta skulle ge 

så stor effekt som möjligt behövde en nära samverkan ske med partiets ledning. Men så blev det 

inte och därmed minskade entusiasmen i nätverket. Att bara ”gilla” och dela det språkrören 

förde ut upplevdes inte som att nätverkets kapacitet att bidra till en grön valframgång användes 

på rätt sätt. 

Klimatambassadörer 

I och med att klimatfärdplanen är beslutad av partistyrelsen går fokus över till att finna former 

och kanaler för att föra ut partiets klimatpolitik. Klimatnätverkets klimatambassadörer var 

formell remissinstans för klimatfärdplanen, vilket skapar förutsättningar för att deras 

engagemang under valrörelsen ges speciell tyngd. De två kommunikationskanaler som 

klimatnätverket använder, den mejlbaserade Google-gruppen och Facebook-gruppen, har 

fortsatt utnyttjats flitigt. I Google-gruppen förs dialoger om partiets politik inom alla områden 

med anknytning till klimatet. Facebook-gruppen har i stort sett dagliga inlägg och fungerar både 

som informations- och dialogplattform. 

 

I klimatnätverket ingår i dag ca 50 stycken klimatambassadörer. Ambitionen med 

klimatambassadörerna är att de ska fungera som regionala och lokala kunskaps- och 

aktivitetsagenter. Detta bör lyftas fram särskilt nu under det kommande året. Med dagens 

resurser har det hittills inte varit möjligt att ge klimatambassadörerna det underlag och stöd 

som krävs för att de ska kunna informera om klimatfrågorna, aktivt sprida erfarenheter och 

information om åtgärder som genomförs runt om i landet, initiera aktiviteter för att sprida 

kunskap om den globala klimatförändringen och dess konsekvenser mm. 

 

Styrelsen har dock mäktat med att ordna två lyckade ambassadörsträffar 2018. Den första 

träffen genomfördes 4 augusti och var blev en välbehövlig utbildning, erfarenhetsspridning och 

pepp inför valrörelsen. Den andra klimatambassadörsträffen genomfördes den 15 december. 

Båda träffar fick många deltagare som var kom från hela landet och gav kraft att fortsätta 

arbetet i Miljöpartiet. 

Allmänt 

Antalet medlemmar i nätverket har fortsatt att växa, trots att någon medlemsdrive egentligen 

inte har genomförts. Klimatnätverket har i dag över 300 medlemmar, det vill säga som finns 

registrerade av Miljöpartiets riksorganisation och som ingår i Google-gruppen. I 

Facebookgruppen finns drygt 300 inlagda. Klimatnätverket är MP:s största nätverk. 

 

Styrelsen har regelbundna möten som med något undantag per år genomförs i form av 

telefonmöten, då styrelsemedlemmarna finns spridda över landet. På medlemsmötet under 

kongressen omvaldes Karin Svensson Smith till sammankallande. Aron Knifström, Karin Pleijel 

(nyval), Rebecca Hovenberg och Elin Söderberg valdes till styrelsemedlemmar. Adjungerad från 

PS är Linus Pettersson Lakso och från Grön Ungdom Axel Hallberg. Efter valet tillkom Lorentz 

Tovatt som adjungerad från riksdagsgruppen. 
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Klimatnätverket har som ovan nämnts fortsatt att växa och har potential att bli ännu större. 

Fortfarande leds och sker alla övriga insatser på ideell basis. Stöd fås från riksorganisationen 

vad gäller registrering av medlemmar då de läggs in i nätverkets Google-grupp. Någon aktiv 

medlemsvård kan i dag av resursskäl inte göras, utan kontakterna sker via de två 

kommunikationsplattformarna och de möten som hålls med klimatambassadörerna. Dessutom 

sker mejlväxling i de fall specifika frågor kommer upp. Från nätverkets sida har redan tidigare 

nätverkets sårbarhet tagits upp med partiledningen. Det är i dag ett fåtal personer som 

nätverkets funktion vilar på och ett nätverk med över 300 medlemmar kräver rätt stora insatser. 

I en situation då Miljöpartiet tappar i opinion och tydligen också i medlemsantal skulle 

klimatnätverket kunna bidra aktivt till att dels behålla medlemmar, dels engagera nya 

medlemmar. Klimatutmaningen engagerar allt starkare och klimatnätverket är i praktiken MP:s 

enda aktiva kanal till medlemmar – och även andra intresserade – om klimatfrågor. Att på ideell 

basis underhålla och utveckla ett nätverk med i dag över 300 medlemmar är inte optimalt ur 

partiets synvinkel sett. Potential finns att rekrytera fler medlemmar och i synnerhet 

klimatambassadörer, men det kräver också att medlemsvården sköts. Önskvärt är att utbytet 

mellan avdelningar och distrikt utvecklas vad gäller information om allt klimatarbete som sker 

runt om i landet och där Miljöpartiet ofta spelar en viktig roll. Här skulle klimatambassadörerna 

kunna bidra, men det kommer att kräva resurser för att hålla ihop och driva ett sådant utbyte av 

erfarenheter och information. Resurser som saknas i dag. 

Landsbygdsnätverket 

Landsbygdsnätverket arbetar för ett landsbygdsperspektiv internt, att utveckla Miljöpartiets 

politik för landsbygderna och att bidra till löpande dialog internt om politik för landsbygderna. 

Nätverket har ingen utsedd styrelse, utan verkar som ett löst nätverk. 

 

Nätverket har, utöver digitala diskussioner, har fem fysiska träffar/möten under 2018. Två i 

Stockholm, en i samband med landsbygdsriksdagen, en under Miljöpartiets kongress och en i 

samband med MP Västra Götalands regiondagar.  

 

Nätverkets viktigaste aktivitet har varit att ta fram ett landsbygdspolitiskt program för 

Miljöpartiet. Det har genomförts med ett heltäckande politiskt innehåll och resulterade i bra 

synlighet i media efter presskonferens. Vid landsbygdsriksdagen deltog nätverket vid debatt och 

panelsamtal, samt med monter. Delaktigheten var hög med ett språkrör, två ministrar, 

partisekreterare och medlemmar från flera avdelningar. Tyvärr var det landsbygdspolitiska 

programmet inte klart i tid för landsbygdsriksdagen. Därutöver har nätverket genomfört dialog 

med medlemmar och ett seminarium. Därmed har stora delar av verksamhetsplanen 

genomförts, om än inte hela. Arbetet med lokal mobilisering och ambassadörer fick prioriteras 

ned då arbetet med det politiska programmet upptog stor del av tiden. 

Nätverket för biologisk mångfald 

Nätverket för biologisk mångfald ska vara ett sakpolitiskt stöd för riksorganisationen och 

riksdagsgruppen i viktiga aktuella politiska processer, vara ett sakpolitiskt stöd för SKL-gruppen 
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och kommunpolitiskt aktiva miljöpartister, samla miljöpartister som är intresserade av biologisk 

mångfald och anordna aktiviteter och vara plattform för diskussion och utveckling av 

miljöpartiets ståndpunkt i sakpolitiska frågor som rör biologisk mångfald. 

 

Nätverket har under året haft en styrgrupp sammansatt av personer med uppdrag inom olika 

delar av Miljöpartiet:  

- Partistyrelsen (Jenny Lundström, i början av året sammankallande),  

- Riksdagsgruppen (Rebecka Le Moine, efterträdde Stina Bergström)  

- Miljödepartementet (Anders Mankler) 

- Riksdagskansliet (Emelie Nilsson, föräldraledig) 

- SKL:s samhällsbyggnadsberedning (Mats Gunnarsson) 

- Nätverksengagerade: Stina Bergström (tidigare riksdagsledamot), Torbjörn Nilsson (tidigare 

sammankallande, även med lokala och regionala politiska uppdrag i Värmland), Johan Niss 

(sammankallande under större delen av året, lokala uppdrag Skåne/Simrishamn) 

 

Styrgruppens funktion har varit tänkt att planera och bestämma saker, om nätverket ska 

genomföra aktiviteter och om vi ska söka pengar. Sådan planering och sådana beslut har varit 

tänkta att vara styrgruppens huvudfunktion och sammansättningen bygger på att styrgruppen 

behöver bestå av några strategiskt placerade personer inom olika delar av organisationen så att 

det blir enklare att gå i takt. 

 

Inga möten har ordnats under året, utan riksdagsvalet har varit i fokus under året. Nätverket har 

bidragit till aktiviteter i samband med biologiska mångfaldens dag. Material togs fram med hjälp 

av kansliet, men ingen uppföljning är gjord, så det är oklart hur aktiviteten föll ut. Nätverket har 

börjat ta fram en kontaktlista över resurspersoner. Det är inte klart hur den ska tillgängliggöras 

ännu, men det kommer kunna klargöras under början av 2019. Förfrågan om sakinnehållet i en 

naturmotion av riksdagsgruppen skickades på underhandsremiss till nätverket under hösten. 

 

Verksamhetsplanen har därmed delvis genomförts, men mer tid hade behövts läggas på 

nätverket för att kunna genomföra planen till fullo. Budgetens medel är därför inte förbrukade. 

Aktiviteter kopplade till det sakpolitiska stödet har inte genomförts i någon större utsträckning. 

Sammankallande hade behövt samla styrgruppen och se var nätverkets kunskaper skulle kunnat 

bidra. Nätverkets mejlforum kan behöva kompletteras med andra för att öka diskussion och 

engagemang. 
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Verksamhetsberättelse för riksdagsgruppen 2018 

Den av riksdagsgruppen antagna dokumentet ”Verksamhetsplan för riksdagsgruppen och 

riksdagskansliet för 2015-18” samt den årliga verksamhetsplanen har varit styrande för arbetet 

under 2018. Riksdagsgruppen arbetade under våren med en stor mängd propositioner eftersom 

regeringen var väldigt aktiv sista tiden innan valrörelsen. Detta innebar mycket arbete för både 

ledamöter och tjänstepersoner samtidigt som ett stort antal valprojekt pågick. Successivt under 

våren ställdes organisationen om till valorganisation. Detta var komplext eftersom partiet för 

första gången skulle få ihop en valorganisation bestående inte bara av ett parti- och ett 

riksdagskansli utan också flera olika delar i regeringskansliet. 

Mycket av fokus fram till valdagen handlade om att förbereda partiet för en valrörelse genom att 

ta fram ny politik, vässa kampanjmetoder och stödja riksdagskandidater. För att komma väl 

förberedda till valrörelsen genomfördes ett antal politikutvecklingsprojekt under 2017 och 

början av 2018. Det handlade om politikutveckling inom områdena landsbygd, klimat, psykisk 

ohälsa, segregation, miljö och bostad. Detta arbete involverade både riksdagsledamöter och 

riksdagspersonal och var ett viktigt arbete för att få fram ny politik inför framtagandet av 

partiets valmanifest som antogs på kongressen i maj. 

Riksdagsgruppen har deltagit aktivt i riksorganisationens kampanjer som förberedelse inför 

valrörelsen och kansliresurser prioriterades för kommunikation av miljöpartiets politik och 

turnéarbete inför och under valrörelsen. Vi har också arbetat med kandidatutbildningar av 

riksdagskandidater, tagit fram förslag till förhandlingsunderlag och förberett styrdokument och 

organisering för olika scenarier efter valet. 

Under året har riksdagsgruppen på många olika sätt arbetat opinionsbildande inom prioriterade 

frågor för partiet genom tex utspel, artiklar och debatter. Riksdagsgruppen har diskuterat och 

kommunicerat regeringens och Miljöpartiets politik, med fokus på regeringsöverenskommelsen 

och miljöpartiets politiska projekt med medlemmar och väljare i hela landet. 

Kommunikationsarbetet under 2018 kretsade naturligtvis mycket kring valet. Under våren med 

mycket förberedande arbete, under sommaren konkret med valrörelsen och under början av 

hösten kring utvärdering och positionering i regeringsförhandlingarna. 

Efter valet tillträdde en till stora delar ny riksdagsgrupp och som under större delen av hösten 

fick arbeta i ett nytt politiskt landskap med en övergångsregering, otaliga talmansrundor och en 

stor osäkerhet kring både hur riksdagsgruppen skulle se ut och vilken regering som skulle bildas 

i Sverige. 

I och med att riksdagsgruppen minskade från 25 till 16 ledamöter kommer budgeten för 

riksdagskansliet minska under kommande mandatperiod. De minskade intäkterna innebar att 

kansliet behövde minskas med ungefär tio tjänster. Detta innebar att de politiska team som 

funnits under två mandatperioden togs bort under hösten och istället organiseras 

riksdagskansliet med en enhet med samtliga politiska sekreterare, en administrativ enhet samt 

en press och kommunikationsavdelning som är gemensam för både riksdagskansli och 

partikansli. 
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För att planera verksamheten och få möjlighet att diskutera gemensamma frågor har 

riksdagsgruppen haft två internat under året, i januari på Skeviks gård utanför Gustavsberg och 

i september på Happy Tammsvik utanför Upplands-Bro. 

Under 2018 har riksdagsgruppen haft 35 möten och hanterat 415 regeringsärenden, varav 155 

lagrådsremisser, 185 propositioner och 75 skrivelser. På grund av den utdragna 

regeringsbildningen är den stora merparten av ärendena från första halvåret. 

Miljöteamet 

2018 inleddes med två dagars intensivt internat. Våren fortsatte med att en stor mängd 

propositioner behandlades i teamet. Det märktes att många av de processer som regeringen 

satte igång under mandatperioden nu började bli redo för leverans. Några exempel på ärenden 

som teamet behandlat var landsbygdsproposition, cykelbetänkande, höjt skadeståndsansvar för 

kärnkraft, EU:s fiskeriavtal med Marocko, förbud att utvinna uran, klimatstrategi för Sverige, 

CETA, att barnkonventionen blir svensk lag, ny djurskyddslag, ta bort bygglovskrav för solceller, 

samt nytt regelverk för vattenverksamheter.  

Exempel på andra viktiga processer som har engagerat miljöteamet under våren 2018 var 

lanseringen av Miljöpartiets klimatfärdplan och förhandlingen om höghastighetsbanor. Andra 

frågor som också tagit uppmärksamhet var biogas och konkurrensen från dansk biogas och 

Vättern och försvarsmaktens provplats för provskjutningar. Vi har också haft externa gäster hos 

teamet, som t.ex. WWF och Naturvårdsverket. 

För partiet har teamet bidragit aktivt i politikutveckling och vi har också arbetat med att ta fram 

underlag, specifikationer och budgetberäkningar för valmanifestet. Andra valprojekt som teamet 

bidragit till är t.ex. så tycker vi, telefonslingan, fakta och argumentationsstöd, underlag till 

språkrör och statsråd vid behov. Inför valet till EU-parlamentet har teamet jobbat med förslag 

till valmanifest och fyra politikutvecklingsgrupper har tagit fram underlag inom områdena 

miljö, klimat och djurskydd, migration samt MR-frågor, hav och fiske, samt EU:s framtid.  

Utöver detta har teamet levererat i det kontinuerliga arbetet med förhandlingar, utskottsarbete, 

valmanifest och underlag, debatter, artiklar och annan kommunikation. Förberedelser och 

genomförande av partikongressen, samt bistått i samband med ledamöternas resor och möten i 

andra länder. 

Samhällsteamet 

Under 2018 ledde de långa migrationsförhandlingarna äntligen fram till att ett stort antal 

ensamkommande barn som kom till Sverige före migrationsuppgörelsen 2015 fick möjlighet att 

stanna i Sverige.  

Verksamheten i samhällsteamet 2018 har utöver dessa förhandlingar i stor utsträckning handlat 

om olika förberedelser inför riksdagsvalet, men fram till sommaren arbetade teamet med 

förankring av regeringens politik och med att föra ut den. Arbetet inför riksdagsvalet handlade 

framför allt om att ta fram argumentationshandledningen så tycker vi, svara på enkäter och 

externa förfrågningar och ge kandidaterna i riksdagsvalet stöd i deras arbete med att föra ut 
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Miljöpartiets politik. Teamet har också gett stöd med underlag till språkrören på områden där 

Miljöpartiet inte hade departement. Ett sådant exempel är jämställdhetsområdet.  

En stor händelse som berör teamets områden var införandet av EU:s dataskyddsförordning 

GDPR i svensk lag. Teamet arbetade mycket med frågan om LSS-lagstiftningen för att hitta 

Miljöpartiets position inför riksdagsvalet men också med KU:s granskning av trafikverkets 

IT-upphandling,  assisterad befruktning, proposition om kulturskolan, nytt mediestöd, 

proposition om läsa, skriva räkna garantin, terroristlagstiftning, polisverksamhet och 

organiserad brottslighet.  

Samhällsteamet har i stort gjort det som planerades i samhällsteamets verksamhetsplan för 

2017-2018, men migrationsfrågan har tagit utrymme från frågan om etablering och arbetet med 

enkäter och så tycker vi har tagit det mesta av arbetstiden i övrigt. 

Gruppledarteamet 

Gruppledarteamet ansvarar för stöd till gruppledarna och riksdagsledamöterna som grupp, för 

medborgarkontakt och digitala kanaler, för riksdagskansliets administration samt ansvar för 

säkerhet och krishantering. 

Under 2018 har gruppledarteamet fortsatt att utveckla rutiner för samverkan med 

regeringskansliets samordningskansli, departementen och med socialdemokraternas 

riksdagskansli för att förbättra ärendehanteringen inför regeringsbeslut. Medborgarkontakten 

har varit intensiv under ett valår med både telefonsamtal och e-post, under året har ca 9000 

mejl från medborgare besvarats.  

Teamet har samordnat riksdagsledamöternas närvaro i Almedalen samt arbetat med 

kommunikation och ledamotsstöd under Almedalen och kongressen. Under 2018 har teamet 

assisterat riksdagsgruppen i att anordna ett 20-tal större seminarier och med att lämna in 119 

motioner varav fyra kommittémotioner och fyra partimotioner under den allmänna 

motionstiden. Gruppledarteamet har även ansvarat för löpande uppgifter så som planering av 

riksdagsgruppens möten, fakturahantering, beställningar och riksdagsbehörigheter. 

Den digitala redaktionen har tillhört gruppledarteamet men i och med valrörelsen har fokus 

varit på att vara en viktig del av valkampanjen och i första hand stödja partiets kandidater i 

valet. Efter omorganisationen flyttade den digitala redaktionen över till press och 

kommunikationsavdelningen 

Under 2018 gjordes en leverans av partiets arkivmaterial till Riksarkivet. Det är första gången 

sedan 1997 partiet levererade till Riksarkivet och projektet med att iordningställa materialet, 

som alltså sträcker sig bak drygt 20 år bak i tiden, har pågått de senaste åren. 
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Interna uppdrag i riksdagsgruppen 

Ledamöter valda till olika organ och uppdrag under 1/1-24/9-2018 

Riksdagens utskott Ordinarie Ersättare 

Arbetsmarknadsutskottet Marco Venegas 

Rickard Persson, Maria Ferm och 

Annika Hirvonen Falk  

Civilutskottet Emma Hult Agneta Börjesson och Rasmus Ling  

Finansutskottet Janine Alm Ericson Rasmus Ling och Maria Ferm 

Försvarsutskottet Anders Schröder  Janine Alm Ericson 

Justitieutskottet 

Mats Pertoft (vice ordf. tom 

2018-04-17), Annika Hirvonen 

Falk (vice ordf från 2018-04-18),  

Agneta Börjesson och Jan Lindholm 

(från 2018-05-24) 

Konstitutionsutskottet Agneta Börjesson 

Jonas Eriksson, Rasmus Ling och 

Niclas Malmberg 

Kulturutskottet Niclas Malmberg Elisabet Knutsson och Emma Hult 

Miljö- och 

jordbruksutskottet Stina Bergström Emma Nohrén och Anders Schröder 

Näringsutskottet Lise Nordin Jonas Eriksson och Lorentz Tovatt  

Skatteutskottet Rasmus Ling Janine Alm Ericson och Lise Nordin 

Socialförsäkringsutskottet Rickard Persson  Marco Venegas och Maria Ferm  

Socialutskottet Jan Lindholm Elisabet Knutsson (från 2018-03-09) 

Trafikutskottet Karin Svensson Smith (ordf) Stina Bergström och Lorentz Tovatt  

Utbildningsutskottet Elisabet Knutsson  

Niclas Malmberg, Emma Hult och 

Mats Pertoft (från 2018-01-25) 

Utrikesutskottet 

Valter Mutt (från 2018-02-02. 

Vakant innan) Emma Nohrén och Anders Schröder 

EU-nämnden Jonas Eriksson (ordf,) 

Stina Bergström och Janine Alm 

Ericson  

 

Ledamöter valda till olika organ och uppdrag under 2/10-31/12-2018 

Riksdagens utskott Ordinarie Ersättare 

Arbetsmarknadsutskottet Leila Ali-Elmi  Annika Hirvonen Falk och Maria Ferm 

Civilutskottet  Emma Hult (ordf.) 

Åsa Lindhagen, Leila Ali Elmi och Amanda 

Palmstierna 

Finansutskottet Janine Alm Ericson Maria Ferm och Rasmus Ling 

Försvarsutskottet Elisabeth Falkhaven Annica Hjerling och Janine Alm Ericson 

Justitieutskottet Rasmus Ling Annica Hjerling och Annika Hirvonen Falk 

Konstitutionsutskottet Jonas Eriksson Rasmus Ling och Anna Sibinska 
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Kulturutskottet Anna Sibinska Emma Hult och Annica Hjerling 

Miljö- och 

jordbruksutskottet. Maria Gardfjell (vice ordf.) 

Elisabeth Falkhaven, Rebecka Le Moine 

och Amanda Palmstierna 

Näringsutskottet Lorentz Tovatt 

Amanda Palmstierna och Elisabeth 

Falkhaven 

Skatteutskottet Rebecka Le Moine Janine Alm Ericson och Emma Berginger 

Socialförsäkringsutskotte

t Maria Ferm 

Annika Hirvonen Falk, Janine Alm Ericson 

och Åsa Lindhagen 

Socialutskottet Åsa Lindhagen Jonas Eriksson och Anna Sibinska 

Trafikutskottet Emma Berginger Lorentz Tovatt och Maria Gardfjell 

Utbildningsutskottet Annika Hirvonen Falk Leila Ali Elmi och Åsa Lindhagen 

Utrikesutskottet Annica Hjerling Janine Alm Ericson och Maria Gardfjell 

EU-nämnden Amanda Palmstierna 

Jonas Eriksson, Maria Ferm, Janine Alm 

Ericson och Maria Gardfjell 

 

De 15 utskottens politikområden, kort sammanfattade 

Arbetsmarknadsutskottet (AU): arbetsmarknadspolitik, arbetslivspolitik, jämställdhet, 

integration och diskriminering 

Civilutskottet (CU): äktenskap, konsument- och bostadspolitik samt försäkringsfrågor 

Finansutskottet (FiU): statens budget och ekonomisk politik 

Försvarsutskottet (FöU): försvaret, räddningstjänsten, strålskydd och samhällets säkerhet 

Justitieutskottet (JuU): domstolar, polisen och fängelser 

Konstitutionsutskottet (KU): granskning av regeringen, grundlagar, lagar om radio och tv, 

yttrandefrihet och opinionsbildning 

Kulturutskottet (KrU): kultur, ungdomsverksamhet, idrott och trossamfund 

Miljö- och jordbruksutskottet (MjU): jordbruk, skog, jakt, fiske och miljövård 

Näringsutskottet (NU): näringspolitik, industri, handel och energipolitik 

Skatteutskottet (SkU): skatter, konkurser och folkbokföring 

Socialförsäkringsutskottet (SfU): förmåner, stöd, sjuklön, sociala avgifter och migration 

Socialutskottet (SoU): omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, åtgärder mot 

missbruk och andra socialtjänstfrågor samt hälso- och sjukvård 

Trafikutskottet (TU): vägtrafik, järnvägar, flygtrafik, post, elektronisk kommunikation och it 

Utbildningsutskottet (UbU): förskola, grund- och gymnasieskola, skolbarnsomsorg, 

vuxenutbildning, högre utbildning och forskning samt studiestöd 

Utrikesutskottet (UU): relationer med andra stater, bistånd till andra länder och utrikeshandel. 

 

Talespersoner utsedda av riksdagsgruppen 1/1-18 – 9/9-18 

(Endast specifikt beslutade av RG. Därutöver finns de som är givna utifrån utskottsansvar. I vissa fall 

har även interna uppdelningar gjorts inom utskottsgrupperna.) 

Energipolitisk talesperson Lise Nordin 

Landsbygdspolitisk talesperson Emma Nohrén 

Idrottspolitisk talesperson Emma Hult 

Talesperson för urfolk och samer Jonas Eriksson 

Talesperson för nationella minoriteter Annika Hirvonen Falk 

Talesperson för småföretagarfrågor och ekoturism Elisabet Knutsson 
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Talesperson för migration och lika rätt Maria Ferm 

Talesperson spelpolitik Agneta Börjesson 

Talesperson skuldsättningsfrågor Rasmus Ling 

Jämställdhetspolitisk talesperson 

Janine Alm Erikson (under Annikas 

föräldraledighet tom 180417) och Annika 

Hirvonen Falk (från 180418) 

HBTQ-politisk talesperson 

Janine Alm Erikson (under Annikas 

föräldraledighet tom 180417) och Annika 

Hirvonen Falk (från 180418) 

Utrikespolitisk talesperson 

Emma Nohrén tom 2018-01-30 då Valter Mutt 

valdes till led i UU och därmed tog över som 

talesperson utifrån utskottsansvar 

 

Talespersoner utsedda av riksdagsgruppen 23/10-18 – 31/12-18 

(Endast specifikt beslutade av RG. Därutöver finns de som är givna utifrån utskottsansvar. I vissa fall 

har även interna uppdelningar gjorts inom utskottsgrupperna.) 

Idrottspolitisk talesperson Emma Hult 

Jämställdhetspolitisk talesperson Annika Hirvonen Falk  

HBTQ-politisk talesperson Åsa Lindhagen 

Djurskyddspolitisk talesperson Elisabeth Falkhaven (från 181113) 

Talesperson för biologisk mångfald Rebecka Le Moine (från 181113) 

Klimatpolitisk talesperson Lorentz Tovatt (från 181113) 

Landsbygdspolitisk talesperson Maria Gardfjell (från 181113) 

 

Fadderlän, vita valkretsar 1/1-18 – 9/9-18 

Blekinge Elisabet Knutsson 

Gotland Carl Schlyter 

Jämtland Rasmus Ling 

Kalmar Annika Lillemets 

Kronoberg Emma Hult 

Norrbotten Emma Nohrén 

Västernorrland Stina Bergström 

Västmanland Niclas Malmberg 

Västra Götaland Södra Lise Nordin 

Västra Götaland Östra Vakant 

 

Fadderlän, vita län 20/11-18 – 31/12-18 

Blekinge Rasmus Ling 

Dalarna Lorentz Tovatt 

Gotland Elisabeth Falkhaven 

Gävleborg Amanda Palmstierna 

Jämtland Rasmus Ling 

Kalmar Emma Hult 
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Kronoberg Rebecka Le Moine 

Norrbotten Annika Hirvonen Falk 

Skåne norra och östra Åsa Lindhagen 

Skåne västra Emma Berginger 

Södermanland Annica Hjerling 

Värmland Anna Sibinska 

Västerbotten Maria Gardfjell 

Västernorrland Jonas Eriksson 

Västmanland Maria Ferm 

Västra Götaland norra Leila Ali Elmi 

Västra Götaland södra Anna Sibinska 

Västra Götaland östra Janine Alm Ericson 

 

Övriga riksdagsorgan  

Riksdagsstyrelsen Jonas Eriksson (ord) Maria Ferm (ers) (de växlar som ord/ers) 

Ledamotsrådet 

Rasmus Ling (ord), Jan Lindholm (ers) (till valet) 

Rasmus Ling (ord), Lorentz Tovatt (ers) (från 181009) 

Krigsdelegationen 

Jonas Eriksson (3:e vice ordf), Maria Ferm och Carl Schlyter (till valet) 

Jonas Eriksson och Maria Ferm (från 181002) 

Riksdagens valberedning 

Esabelle Dingizian (ord), Jonas Eriksson (ord), Maria Ferm (ers), 

Rasmus Ling (ers) (till valet)  

Rasmus Ling (ord) och Emma Hult (ers) (från 180920) 

Nordiska rådets svenska 

delegation 

Rasmus Ling (ord), Stina Bergström (ers) (till valet) 

Rasmus Ling (ord), Janine Alm Ericson (ers) (från 181002) 

Riksbanksfullmäktige 

Agneta Börjesson (ord), Esabelle Dingizian (ers) (till valet) 

Rasmus Ling (ers 1814009-181030). Agneta Börjesson (från 181030) 

Riksbankens jubileumsfond Esabelle Dingizian (ord), Niclas Malmberg (ers) (till valet) 

Utrikesnämnden Maria Ferm (från 2018-02-02. Vakant innan) 

Talman, 3:e vice Esabelle Dingizian (till valet) 

Pensionsgruppen (S 2007:F) Rickard Persson (till valet), Janine Alm Ericson (från 181009) 

 

Interna uppdrag i riksdagsgruppen 

Gruppledare Jonas Eriksson, Maria Ferm 

PLG 

Jonas Eriksson, Maria Ferm, Janine Alm Ericson, Emma Nohrén (tom 181113), 

Agneta Börjesson (till 180417), Annika Hirvonen Falk (från 180418) och Emma 

Hult (från 181114). Efter valet avskaffades teamorganisationen och de två 

platser som teamledarna haft valdes separat. Annika Hirvonen Falk (fortsatte 

på nytt mandat) och Emma Hult valdes då. 

Solfonden och 

stipendiefond i  

Ulf Bodachs minne  

Lise Nordin och Valter Mutt (till valet) och  

Leila Ali Elmi och Rebecka Le Moine (från 181016) 

Kvittningspersoner 

Rickard Persson och Agneta Börjesson (till valet)  

Annika Hirvonen Falk och Elisabeth Falkhaven (från 181002) 
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Intern valberedning 

Rasmus Ling (sk), Esabelle Dingizian och Niclas Malmberg (från 2018-02-13 

till valet) 

Emma Hult (sk), Janine Alm Ericson och Elisabeth Falkhaven (från 181016) 
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Verksamhetsberättelse Miljöpartiet de grönas 

kansli i Europaparlamentet 2018 

  

Allmänt 

MP hade under 2018 fyra ledamöter i Europaparlamentet (EP) Max Andersson, Linnéa 

Engström, Jakop Dalunde och Bodil Valero.  

Ledamöternas utskott och ansvarsuppdrag 

Bodil 

Bodil är ordinarie ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och underutskottet 

för säkerhet och försvar där hon är talesperson för de Gröna/EFA i dessa frågor. Hon är 

ersättare i utskottet för utrikesfrågor och ledamot av delegationerna till den gemensamma 

parlamentariska AVS-EU-församlingen, EU - Centralamerika och delegationen till den 

parlamentariska församlingen EU-Latinamerika. Hon sitter även i EU-Turkiets parlamentariska 

delegation.  Bodil är vice ordförande för de Gröna/EFA i EP samt delegationsledare för 

Miljöpartiets EP-kansli. Hon är även vice ordförande i intergruppen för Västsahara, vice 

ordförande i kurdiska vänskapsgruppen samt medlem i intergruppen för antirasism. 

Jakop 

Jakop är ordinarie ledamot i utskottet för industrifrågor, forskning och energi, ersättare i 

utskottet för transport och turism där han även är gruppledare för Gröna gruppen och ersättare i 

utskottet för utrikesfrågor. Han är ledamot av Delegationen till den parlamentariska 

församlingen för unionen för Medelhavsområdet och ersättare i Delegationen för förbindelserna 

med Mashriqländerna. 

Max 

Max är ordinarie ledamot i utskottet för rättsliga frågor och ersättare i utskottet för 

konstitutionella frågor. Han är ledamot av följande delegationer: EU-Indien, EU-Turkiet samt 

EU-Schweiz, Norge och den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och EES. Max 

är Gröna Gruppens ledamot i arbetsgruppen som omarbetar parlamentets arbetsordning och en 

av två sammankallande i Gröna Gruppens arbetsgrupp för IT- och internetpolitik.  

Linnéa 

Linnéa är ordinarie och vice ordförande i fiskeriutskottet, ersättare i utskottet för miljö, 

folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Hon är ledamot av följande delegationer: AVS-EU och Kina. 
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Personal 

MPs kansli i Europaparlamentet består av fem team, ett för varje ledamot samt ett gemensamt 

kommunikationsteam. Kommunikationsteamet har under 2018 bestått av Alfons Röblom, Axel 

Sandin (januari-februari), Henrik Ljung och Aleksandra Eriksson. Totalt består kansliet av 

mellan 14 och 18 medarbetare inklusive praktikanter. Ledamöternas team ser ut som följer: 

  

Bodil har under 2018 haft följande medarbetare i Bryssel: Lena Widefjäll (kanslisamordnare för 

Brysselkansliet), Dalia Lahdo och Victoria Hansson Malmlöf. Erik Apel har varit lokal assistent i 

Sverige. Lena var föräldraledig under årets sista månader och ersattes då av Aida Badeli. 

Victoria Hansson Malmlöf har vikarierat som kanslisamordnare. Praktikanter har varit Aida 

Badeli och Astrid Nunez.  

  

Jakop har under 2018 haft följande medarbetare i Bryssel: Daniel Frelén, Henrik Ljung, 

Jeanette Perman, Axel Sandin och Sara Söderström. Axel Sandin slutade i februari och ersattes 

då av Henrik Ljung. Praktikanter har varit Andreas Björklund, Nick Doggen och Max Hallstan.  

 

Max har under 2018 haft tre medarbetare i Bryssel: Jan Ainali, Lars Igeland och Jennifer 

Unelius. Rikard Allvin har varit lokal assistent i Sverige. Praktikanter har varit Karin Edstedt 

och Klas Sivén. 

  

Linnéa har under 2018 haft följande medarbetare i Bryssel: Ulrika Ekfeldt (fram till sommaren 

2018), Minna Gillberg, Coura Mbaye, Olivia Nordell och Alfons Röblom. Praktikant har varit 

Olivia Nordell, som sedan ersatt Ulrika Ekfeldt. Coura Mbaye, tidigare tjänsteleverantör, 

anställdes i Bryssel i september 2018. Linnéa har också haft hjälp av Josephine Bladh, som 

tjänsteleverantör i Sverige. 

Press/media: 

Under året har Linnéa Engström fortsatt göra utspel i frågor som rör fiskeripolitiken. Hon har 

kommunicerat kring fisket i unionens västra vatten, samt i södra Stilla havet och Medelhavet där 

hon var ansvarig EU-parlamentariker när bevarandeåtgärder infördes i EU-lagstiftningen. Hon 

har också kommenterat EU:s förbud mot el-fiske, fisket i Nordsjön och Östersjön, och att 

fritidsfisket bör täckas in av EU:s fiskeregler. Västsaharafrågan - om EU:s fiskeriavtal med 

Marocko - har rönt stor uppmärksamhet under året. Plastproblemet har varit högt på agendan. 

Linnéa har kommenterat både EU:s plaststrategi och beslutet att förbjuda vissa engångsartiklar 

av plast. Linnéa Engström har fortsatt lyfta frågan om klimaträttvisa, med grund i sitt 

initiativbetänkande om klimaträttvisa med fokus på jämställdhet och  klimatflyktingar som 

EU-parlamentet godkände med stor majoritet i början av året. Tillsammans med spanske 

EU-parlamentarikern Florent Marcellesi tog Linnéa initiativ till en ”verktygslåda” som synliggör 

kopplingarna mellan jämställdhet och klimatförändringarna. Lanseringen skedde på en 

presskonferens under klimattoppmötet i Katowice. Linnéa har också fortsatt kommunicera 

kring mänskliga rättigheter, hbtqi-frågor och jämställdhet. Bland annat har hon påtalat vikten 

 

 25 av 39  

 



Miljöpartiet de grönas kongress 2019 Verksamhetsberättelser 

av att jämställdheten inom själva EU-parlamentet måste bli bättre. Andra frågor för Linnéa på 

den mediala agendan har varit livsmedelssäkerhet och att säkra rätten till rent dricksvatten i 

Sverige och Europa. 

 
För Jakop Dalunde har styrningen av energiunionen som kan ses som ett första steg till en 

europeisk klimatlag varit en av de stora mediala frågorna. EU:s forskningsbudget -  där Jakop 

Dalunde varit Gröna gruppens ansvarige förhandlare - har också rönt medialt intresse. Jakop 

har kommunicerat vikten av att en stor del av forskningsbudgeten ska gå till klimatrelaterad 

forskning. Jakop har fortsatt kommunicera kring systemet för handeln med utsläppsrätter i EU 

som skärpts under året för att minska klimatutsläppen i snabbare takt. Han har också 

kommenterat arbetet med att förenkla tågresandet i Europa, och de utmaningar som finns med 

höga priser, krångliga bokningssystem och nedlagda nattåg. Ett ökat tågresande och minskat 

flygande är en förutsättning för att nå klimatmålen. 
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Bodil Valero 

Betänkanden och yttranden 

Föredragande (ansvarig i EP): 

Betänkanden och yttranden om 

● förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet 

för rättigheter och värden 

● utkastet till rådets beslut om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och 

Republiken Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån i Republiken Albanien 

  

Skuggföredragande (ansvarig i Gröna Gruppen): 

Betänkanden och yttranden om 

● förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av 

bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) 

nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer 

● förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en 

gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) 

● direktiv om införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 

96/409/Gusp med rekommendationer till kommissionen om humanitära visum 

● årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

● bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien: avskaffande av 

kontroller vid de inre land-, sjö- och luftgränserna 

● förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller bestämmelserna om 

tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna 

● minimistandarder för minoriteter i EU 

● förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem 

(gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) 

nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 

2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX 

[förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 

2018/XX [förordningen om eu-LISA] 

● vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 

● beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och 

Federationen Saint Kitts och Nevis om ändring av avtalet mellan Europeiska 

gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare 

vistelser 

● beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och 

Antigua och Barbuda om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och 
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Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser 

● beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och 

Samväldet Bahamas om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och 

Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser 

● beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och 

Republiken Mauritius om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och 

Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser 

● beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och 

Republiken Seychellerna om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och 

Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser 

● beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och 

Barbados om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om 

undantag från viseringskravet för kortare vistelser 

● beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska 

unionen och Island om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt 

stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för 

perioden 2014–2020 

● beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och 

Schweiziska edsförbundet om kompletterande bestämmelser om instrumentet för 

ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, 

för perioden 2014–2020 

● beslut om inledande av tillämpningen av återstående bestämmelser i 

Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i Republiken Bulgarien och 

Rumänien 

● årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt 

● Yttrandeöver förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling 

mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och 

nr 4 till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska 

gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å 

andra sidan  

● Yttrande över utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling 

mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och 

nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska 

gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å 

andra sidan  

● Yttrande över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 

Europeiska försvarsfonden  

● Yttrande över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 

ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja 

konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri 
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Resolutioner 

● Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare 

● Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh 

● Situationen kring mänskliga rättigheter i Tanzania 

● Om Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar 

● Situationen kring de mänskliga rättigheterna i Bangladesh 

● Om rättsstatsprincipen i Rumänien 

● Om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul  

● Om situationen i Venezuela 

● Om djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av 

industriell slaktkycklingproduktion 

● Om ökningen av nyfascistiskt våld i Europa  

● Om utbredda godtyckliga frihetsberövanden av uigurer och kazaker i Uiguriska 

autonoma regionen Xinjiang  

● Om Förenade Arabemiraten, särskilt situationen för människorättsförsvararen Ahmed 

Mansoor 

● Om försämringen av mediefriheten i Vitryssland, särskilt fallet Charta 97 

● Om situationen i Jemen  

● Om Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen 

● Om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar  

● Om autonoma vapensystem  

● Om Myanmar, i det särskilda fallet för journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo 

● Om Kambodja, i det särskilda fallet för Kem Sokha.  

● Om Burundi 

● Om Somalia 

● Om situationen för rohingyaflyktingarn, särskilt den svåra situationen för barnen  

● Om människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab  

● Om Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad 

● Om situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som sitter 

fängslade i Iran  

● Om kvinnorättsförsvarares situation i Saudiarabien. 

● Om situationen i Nicaragua  

● Om situationen vid Gazaremsan 

● Om Filippinerna 

● Om kränkning av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två 

grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet 

● Om gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med 

Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman 

● Om situationen i Syrien 

● Om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet 

● Om avrättningarna i Egypten 

● Om barnarbetet på Haiti 
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● Om situationen för UNRWA 

● Om Venezuela  

● Om Demokratiska republiken Kongo 

● Om Nigeria 

Inlägg i kammaren och frågor till kommission och råd 

Bodil har under 2018 gjort flera inlägg i plenum. Om flera utrikespolitiska händelser bland 

annat  Syrien, Turkiet, Iran,Jemen. Bodil har även hållit anföranden om införandet av 

humanitära visum inom den Europeiska unionen, vapenexport samt minoriteters rättigheter.  

Bodil har bland annat skickat in frågor till kommissionen om behovet av en mekanism för 

demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter, samt finansiering via 

föranslutningsinstrument till Turkiet för migrationshantering.  

Aktiviteter – ett urval 

2018 har varit ett aktivt år för Bodil. Hon har besökt fler än trettio lokalavdelningar runt om i 

landet, framförallt inför riksdagsvalet men även  i ett stort antal föreläsningar, filmvisningar, 

debatter och tal vid demonstrationer och manifestationer. 

Utöver detta har hon som vanligt deltagit i ett stort antal skolbesök, arrangerat ett seminarium 

om grön säkerhetspolitik på kongressen och närvarat på Almedalen i ett flertal seminarier om 

försvar och säkerhet, romers rättigheter och EU:s migrationspolitik. 

Andra stora evenemang under året har varit Roma festivalen på kulturhuset i Stockholm, samt 

konferenser om klimaträttvisa, kurdernas situation och situationen i Västsahara i 

Europaparlamentet. Bodil har också träffat civilsamhället frekvent under året, bl.a. Svenska 

freds, kurdiska föreningen, somaliska föreningar, asylkommittér över landet, Civil rights 

defenders, LSU och Amnesty för att nämna några. 

Utöver alla aktiviteter i Sverige har Bodil bevakat situation och rättegångarna mot de katalanska 

ledarna i Spanien, besökt de fängslade gröna turkiska ledarna i Turkiet och besökt 

kvinnofängelset i El Salvador för att trycka på för frisläppningen av fler kvinnor som fängslats på 

grund av landets stränga abortlagar. 

Personlig text Bodil 

Sedan den senaste kongressen har mitt arbete till stor del inriktat sig på ett nytt stödprogram för 

rättigheter och värden som riktar sig till civilsamhället, kommuner, regioner m.fl. som stöttar 

demokrati, mänskliga rättigheter och domstolarnas oberoende. Orsaken till detta har sitt 

ursprung i den försämrade situationen för demokratin i EU: s medlemsländer där länder 

lagstiftar eller på andra sätt inskränker medborgarnas fri-och och rättigheter eller domstolarnas 

oberoende. Europaparlamentet antog en resolution med krav på ett lika stort stöd till 

MR-organisationer i EU som det vi ger till organisationer i övriga världen. Kommissionens svar 

var att baka in det i redan befintliga program men med lägre budget. Jag fick parlamentets 

uppdrag att förhandla fram först parlamentets motförslag och därefter det förslaget med rådet. I 

parlamentet fick jag stort stöd för mitt förslag att skapa ett eget delprogram för rättigheter och 

värden samt för en kraftigt höjd budget. Mot alla odds (kommissionen var emot det) lyckades 
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jag sen få igenom både det nya stödprogrammet och en massa andra av Europaparlamentets 

förslag. Slutgiltigt kommer vi att rösta om programmet under plenum i april. Budgeten hinner vi 

däremot inte med innan valet eftersom den ingår i hela långtidsbudgeten som kommer att antas 

efter valet. Det innebär att ännu en stor strid återstår i denna fråga. 

En annan stor fråga, inte minst efter sommarens bränder, har varit att lyfta kopplingen mellan 

säkerhet och klimat. I ett väldigt mansdominerat utskott och i en miljö där alla säkerhetshot 

antas kunna lösas med militära medel är det svårt att få gehör för att det finns andra än militära 

hot. I tider av Brexitdiskussioner vädrar många kollegor i utskottet morgonluft och hoppas att 

EU äntligen ska ta steget att skapa en gemensam armé. Det är i princip jag, en tysk stalinist och 

en brittisk konservativ som bromsar. 

Katalonien/Spanien har fortsatt att vara ett hett ämne och ett praktexempel på hur 

grundläggande fri- och rättigheter i ett medlemsland kan sättas ur spel i medlemsländerna. I 

dag sitter konstnärer, musiker, skådespelare i fängelse eller lever i exil på grund av att de nyttjat 

sin yttrandefrihet. Efter över ett år i häkte (utan förnyade häktningsförhandlingar) har 

rättegångarna mot de politiker som anordnade folkomröstningen om självständighet startat. De 

är anklagade för våldsamt upplopp eftersom de borde förstått att polisen skulle använda våld. 

Talmannen är åtalad för att ha tillåtit en debatt i ämnet i parlamentet. Halva regeringen lever i 

exil. 

Under sommarens valrörelse och därefter har jag varit ute och föreläst mycket om den växande 

högerextremismen i Europa, Katalonien och om klimat och säkerhet.  
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Jakop Dalunde  

Betänkanden och yttranden 

1. Föredragande (ansvarig i EP): 

Betänkanden och yttranden om 

● styrningen av energiunionen och klimatåtgärder 

● ansvarsfrihet för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016 

● förordning om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och nya lätta 

nyttofordon 

2. Skuggföredragande (ansvarig i Gröna Gruppen): 

Betänkanden och yttranden om  

● att påskynda innovationen för ren energi 

● bildandet av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem 

● Enisa, “EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning om 

cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik 

(“cybersäkerhetsakten”) 

● inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation 

(deltagande och spridning) 

● inrättandet av programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för 

forskning och innovation 

● en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen 

● en europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem 

● skydd av konkurrensen inom luftfarten 

● gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik 

● användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg 

● driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av 

gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i 

unionen 

● Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU 

● gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan 

medlemsstaterna 

● ansvarsfrihet för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2016 

● ansvarsfrihet för Shift2Rail för budgetåret 2016 

● ansvarsfrihet för Sesar-företaget för budgetåret 2016 

● ansvarsfrihet för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) för budgetåret 2016 

● främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon 

● Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 

● utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon 

● militär rörlighet 

● inrättandet av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation 
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(deltagande och spridning) 

● inrättandet av programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för 

forskning och innovation 

● klimatdiplomati 

Resolutioner 

Resolutioner om 

● situationen för UNRWA 

● avrättningar i Egypten 

● situationen på Gazaremsan 

● Filippinerna 

● djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell 

slaktkycklingproduktion 

● Egypten, speciellt situationen för försvarare av mänskliga rättigheter 

● avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko 

● fiskeavtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko 

Inlägg i kammaren och frågor till kommission och råd 

Jakop har under 2018 gjort flera inlägg i kammaren, om bland annat EU:s ramprogram för 

forskning och innovation (Horisont Europa), inrättandet av EU:s fond för ett sammanlänkat 

Europa, långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen i EU, innovationer för ren energi, 

främjande av användning av energi från förnybara källor, avgifter på tunga godsfordon, 

utsläppsnormer för nya personbilar och nya lätta fordon, framtidens rörlighet/mobilitet i 

Europa och blockkedjor. 

Jakop har bland annat lämnat in skriftliga frågor till kommissionen om omställningen till 

klimatvänliga transporter, EU-handel med israeliska bosättningar, genomförandet av GSP 

plus-systemet i Pakistan och om extraterritoriell tillämpning av amerikansk lagstiftning.  

Aktiviteter – ett urval 

Under 2018 har Jakop gjort studieresor till Libanon, Tunisien, Algeriet, Israel och Palestina. 

Han har också besökt konferenser i Köpenhamn och Ljubljana, samt deltagit på European Green 

Partys rådsmöte i Berlin och på klimattoppmötet i Polen.  

Flera studiebesök i Sverige har genomförts, bland annat till Skåne, Uppsala, Västra Götaland 

och Örebro. Jakop har också deltagit i ett flertalet seminarier och evenemang i Sverige, samt 

deltagit under både Almedalsveckan och Europaforum i Hässleholm. 

Under året har Jakop tagit emot och talat för mer än tio besöksgrupper i Europaparlamentet, 

och bjudit in Miljöpartiets kommunala- och regionala företrädare till konferens i Bryssel. Han 

har arrangerat ett flertal konferenser och seminarium om bland annat en europeisk klimatlag 

och nattågens framtid. 

Jakop har genomfört drygt 20 föreläsningar eller evenemang med Miljöpartiet runt om i landet. 

För Miljöpartiets räkning har Jakop också suttit med i European Green Partys arbetsgrupp för 
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deras valmanifest inför valet 2019. 

Personlig text Jakop 

2018 har varit ett spännande och händelserikt år i Europaparlamentet. I Bryssel fortsätter stora 

frågor som Brexit och EU:s framtid att dominera debatten - där måste vi gröna leverera 

trovärdiga, hoppfulla och riktigt skarpa politiska förslag, som en motpol till de populister som 

utnyttjar frågan för kortsiktig, personlig vinning. Men samtidigt har också klimatfrågorna växt i 

betydelse och vi har sett större gröna framsteg där än förra året. 

 

Som gruppledare för de Gröna i transportutskottet har omställningen till ett hållbart 

transportsystem legat i fokus genom arbetet med en rad förslag om att det ska bli lättare att 

boka tågresor i Europa. I december fick vi med oss parlamentet på att alla Europas tågbolag 

måste öppna upp sina bokningssystem för fristående bokningsstjänster - vilket känns fantastiskt 

roligt. Tillsammans med de gröna har vi också jobbat för att satsningar på höghastighetståg och 

nattåg i Europa ska bli verklighet och för en fossilfri fordonsflotta för att uppnå det vi lovade 

varandra i Paris. 

 

Utöver transportfrågor har jag arbetat mycket med energifrågor i parlamentets utskott för 

energi, forskning och industri. En stor vinst under 2018 var att vi fick igenom förordningen om 

styrningen av EU:s klimat- och energipolitik - vilket är första steget till en europeisk klimatlag.  

 

Som forskningspolitisk talesperson för den Gröna Gruppen har mycket tid gått till arbetet 

med EU:s forskningsprogram Horisont 2020, och hur nästa ramprogram för forskning ska 

utformas. I det arbetet har jag kämpat för mer pengar till forskning och innovation som hjälper 

oss att ställa om till ett klimatvänligt samhälle, och att inga pengar reserverade för civil 

forskning ska flyttas till budgeten för militär forskning.  

 

Under 2018 ser jag fram emot ännu fler intressanta möten och möjligheter till konkret, politisk 

förändring. 
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Max Andersson 

Betänkanden och yttranden 

Skuggföredragande (ansvarig i Gröna Gruppen): 

Betänkanden och yttranden om   

● friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och 

skadeståndsansvar 

● förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 216/2013 om 

elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning 

● förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet 

för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 

● självkörande bilar inom transportsektorn i Europa  

● förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 

2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller 

mutagena ämnen i arbetet 

● förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet 

för rättigheter och värden 

● genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som 

säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna 

● ändringar av arbetsordningen, som inför större transparens för möten av lobbyister och 

kontroll av hur ledamöter använder tilldelade medel 

● ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om 

lagstiftning i rådets förberedande organ 

● städernas roll inom unionens institutionella ramar 

● utkastet till rådets beslut om perioden för det nionde allmänna direkta valet av 

företrädare i Europaparlamentet 

● genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende nationella parlament 

● förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som 

rapporterar om överträdelser av unionsrätten 

● årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet  

  

Resolutioner 

* om autonoma vapensystem 

Inlägg i kammaren och frågor till kommission och råd 

Max gjorde 5 inlägg i kammaren under 2018 i följande frågor; upphovsrätt på den inre digitala 

marknaden, genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament, 

Europaparlamentets sammansättning och reformen av EU:s vallag. 
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Skriftliga frågor om den polska ”anti-Greenpeace”-lag som tillåter övervakning av deltagare på 

COP24 och om bristen på transparens i EU:s kommittéförfarande  

Aktiviteter – ett urval 

Som uppföljning på förra årets gruvrapport arrangerade max ett gruvseminarium i Jokkmokk i 

februari. Max har fortsatt att följa EU:s handelsavtal, och aktivt kritiserat CETA och TTIP, 

särskilt de delar som handlar om Investeringsskyddet ICS. Den nya gröna handelspolicyn; 

”Green Trade for All” som påbörjades i en arbetsgrupp i gruppen som Max har deltagit förra året 

har färdigställts. Under våren genomfördes två handelsseminarier i Stockholm. Max har verkat 

för att FN:s bindande avtal om mänskliga rättigheter ska antas i EU och deltog på ett FN-möte i 

Genéve om det. 

  

Under året har Max Andersson arbetat för ökad transparens och för en tuffare reglering av 

lobbyismen i EU genom förändringar i arbetsordningen, men även vid FN:s klimatförhandlingar 

både i Bonn och Katowice. Han leder gröna gruppens kampanj mot att särintressen och 

ekonomiska intressen ska dominera klimatpolitiken. Max arrangerade ett panelsamtal om 

frågan på Klimatriksdagen. Före COP 24 arrangerade Max ett seminarium med experter och 

aktivister och till själva konferensen arrangerade Max en bussresa för aktivister så att de också 

kunde närvara. Max har även tagit fram ett seriealbum och videos om lobbying för att på ett mer 

tillgängligt sätt beskriva problemen. Albumet lanserades i Almedalen i samband med politiska 

samtal om lobbying och delades även ut under bokmässan. 

  

Max har låtit ta fram en rapport om EMU och Euron och lanserades den på ett 

EMU-seminarium i Stockholm. Han har också tagit fram en rapport om EU:s framtid: ”Ett 

annat EU är möjligt”. EU-parlamentet har Max också genomfört seminarier om artificiell 

intelligens, patent och telekommunikationslagstiftningen. 
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Linnéa Engström 

Betänkanden och yttranden 

Föredragande (ansvarig i EP): 

● om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 

(EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna 

kommissionen för fiske i Medelhavet)  

● om genomförande av kontrollåtgärder för fastställande av fiskeriprodukters 

överensstämmelse med kriterier för tillträde till EU-marknaden 

  

Skuggföredragande (ansvarig i Gröna Gruppen): 

● om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet 

om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet 

● om jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet 

● om upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande 

vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 

2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön 

● om läget för fritidsfisket i Europeiska unionen 

● om genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i 

EU:s institutionella ram   

● om Europeiska havs- och fiskerifonden 

● om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön   

● om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg 

● om en europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi 

● om kontrollen av unionsrättens tillämpning 2016  

● om en civilskyddsmekanism för unionen  

● en hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor: dagens situation och 

framtida utmaningar  

● ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för 

budgetåret 2016  

Resolutioner 

● om Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh  

● om djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av 

industriell slaktkycklingproduktion 

● om situationen för kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien 
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Inlägg i kammaren och frågor till kommission och råd 

Linnéa Engström har under 2018 deltagit i många debatter i plenum. Inom fisket har hon bland 

annat uttalat sig om partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU, 

fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterierna för tillträde till EU:s marknad, planen för 

fisket i unionens västliga vatten, planen för fisket i södra Stilla havet och planen för fisket i 

Nordsjön, samt om internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i 

samband med målen för hållbar utveckling till 2030. 

Linnéa har också deltagit flera debatter om mänskliga rättigheter, jämställdhet och 

klimaträttvisa; om det ökande nyfascistiska våldet i Europa, förändring av flickors och kvinnors 

liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser, skydd av migrerande barn, genomförande av rådets 

hbtqi-riktlinjer mot bakgrund av situationen i Tjetjenien, jämställdhetsintegreringen i 

Europaparlamentet, EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med 

avseende på mänskliga rättigheter, jämställdhet inom mediesektorn i EU, nolltolerans mot 

kvinnlig könsstympning och EU:s prioriteringar inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission. 

Linnéa har också bl.a. debatterat biologisk mångfald, kvaliteten på dricksvatten, 

riskbedömningar i livsmedelskedjan, program för miljö- och klimatåtgärder, FN:s 

klimatkonferens 2018 i Polen, EU:s plaststrategi, förpackningar och förpackningsavfall, 

ekodesigndirektivet och ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur. 

Linnéa Engström har under året ställt en muntlig fråga till kommissionen, angående 

EU-initiativet för pollinerande insekter. Hon har ställt skriftliga frågor om Norges och EU:s 

gemensamma fiskbestånd, slakt av ekologisk fisk, referenscentrum för välbefinnandet hos odlad 

fisk, import av genetiskt modifierade djur, möjligheten att spåra import och export av ål inom 

EU, en förteckning över alla fiskbestånd för de senaste 20 åren där kommissionen har föreslagit 

revideringar av den totala tillåtna fångstmängden under kvotåret, EU:s ordförandeskap för 

Kimberleyprocessen. 

Aktiviteter – ett urval 

Under 2018 har Linnéa gjort en studieresa till Senegal och en delegationsresa med 

fiskeriutskottet till Mauretanien. Hon deltog också på klimattoppmötet i Polen.  

Linnéa har under året gjort flera besök runt om i Sverige, och deltagit seminarier och 

evenemang, bl.a. Almedalsveckan. 

Under året har Linnéa tagit emot och talat för besöksgrupper från Sverige och utomlands. Hon 

har arrangerat möten och events och deltagit i konferenser, både som paneldeltagare och 

gästföreläsare.   

Personlig text Linnéa: 

Jag ser tillbaka på de här åren som företrädare för Miljöpartiet i EU med stor stolthet och 

förundran. Tack för att jag har fått chansen att representera den gröna rörelsen i 

EU-parlamentet. Det kommer jag alltid bära med mig och aldrig att glömma. Tack alla 

miljöpartister för kärleksfulla och stöttande hurra-rop och meddelanden som peppat och och 

stöttat de här åren. Ni har varit helt ovärderliga. 
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Jag känner stor tacksamhet för att jag har fått vara med och driva igenom reell förändring på 

EU-nivå, och att det faktiskt går. Tre gånger har jag blivit utsedd till en av de mest inflytelserika 

ledamöterna i EU-parlamentet av organisationen Vote Watch. Jag har ett smått otroligt resultat 

i ryggen där jag förhandlat tre förordningar i fiske, skrivit tre betänkanden och varit 

skuggföredragande för över 13 olika lagstiftningar och betänkanden. Det hade såklart inte gått 

utan mitt fantastiska och stöttande team: Alfons, Coura, Olivia och rådgivare Björn.  

  

Nu går jag vidare till nya utmaningar. Tack för de här åren!  
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA 

802009-9811 

FÖRV ALTNINGSBERÄ'ITELSE 2018

Allmänt om verksamheten 

Partiets riksorganisation har sitt säte i Stockholm där verksamheten är uppdelad mellan 

1 

partikansli och riksdagskansli. Miljöpartiet hade fram till valet i september 25 ledamöter i Sveriges riksdag. 
Valresultatet landade på 4,4 % vilket gav en minskning till 16 ledamöter. Vidare har Miljöpartiet sedan 
valet 2014 haft sex ministrar i Sveriges regering, efter valet 2018 i form av ministrar i en övergångsregering. 
Miljöpartiet har fyra EU-parlamentariker som ingår i den Gröna gruppen i EU parlamentet. 

Miljöpartiet de gröna är medlem av European Green Party (EGP) som består av 37 Gröna partier i Europa. 
Partiet är även representerat i EGP:s styrelse. Miljöpartiet är via EGP också medlem i Global Greens, en 
världsomspännande organisation för Gröna partier. Även i den styrelsen har Miljöpartiet representation. 

Miljöpartiet de grönas vision är uthålliga, demokratiska samhällen, lokalt och globalt inom naturens ramar 
- dessa samhällen lever i fredlig samexistens och jämlikt samarbete.

Miljöpartiet de grönas ide är 
• solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
• solidaritet med kommande generationer
• solidaritet med världens alla människor.

Främjande av ändamål med verksamheten 2018 

Partiet har främjat ändamålen med verksamheten genom följande aktiviteter. 
Valrörelsen har varit den alltigenom dominerande aktiviteten 2018. De allmänna valen 2018 innebar 
dessvärre en tillbakagång för Miljöpartiet i hela landet. Förutom minskat politiskt inflytande och 
genomslagskraft innebär det också minskade ekonomiska resurser för partiet. 

Vid partiets kongress i Västerås 2018 valdes Isabella Lövin och Gustav Fridolin om som språkrör för ännu 
ett år. Amanda Lind fick förnyat förtroende som partisekreterare. Miljöpartiet hade under året följande sex 
ministerposter: Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, Per Bolund, finansmarknads- och 
konsumentminister, Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, Gustav Fridolin, utbildnings
minister, Isabella Lövin, vice statsminister samt minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat 
samt Karolina Skog, miljöminister. Efter valet övergick de i en övergångsregering, fram till att en ny regering 
kom på plats i januari 2019. 

Viktiga gröna segrar som Miljöpartiet har nått i regeringsställning under 2018 har varit 
ensamkommandelagen, som gav uppemot 9 ooo ensamkommande ungdomar en ny chans att stanna i 
Sverige, samtyckeslagen, som tydliggör att alla har rätt till sin egen kropp, den största satsningen på tåg i 
modern tid, i den nationella planen för infrastruktur för 2018-2029. Beslutad flygskatt infördes 2018 för 
att minska utsläppen och bidra till att nå klimatmålen.  

Partistyrelsen och partikansliet har både skött löpande verksamhet och arbetat med organisationsutveckling. 
En långsiktig utbildningsplan har tagits fram. Partidistrikt och lokalavdelningar har stöttats i valarbetet, 
i medlemsvärvning och i konflikthantering. Miljöpartiets främsta företrädare har, inte minst under 
valrörelsen, besökt en stor andel av Sveriges kommuner. Efter valet har valresultat och valprojekt 
utvärderats och arbetet med att planera kommande EU valrörelse inletts. 

Vid årsskiftet 2018/2019 hade Miljöpartiet de gröna 12 418 medlemmar. Det är en ökning med nära 
16 procent mot året innan och ett gott resultat, även om det inte är ett rekordår. 
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA 
802009-9811 

V ÅR PÅVERKAN PÅ MILJÖN 2018

Miljöpartiet de gröna arbetar aktivt med miljöfrågor i sin dagliga politiska och administrativa gärning. 
Partiet eftersträvar bästa möjliga miljölösning. 

Resor 
Resepolicyn anger att tåg så långt möjligt skall väljas före andra färdmedel. Flyg tillåts endast om 
tidsvinsten är mer än 10 timmar enkel resa. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger. Av 
flygresorna är merparten att hänföra till arbetet med partiets internationella samarbeten. 
Bilresor har ersatts med 18,50 kr/mil enligt statlig schablon. 

Nedan anges respektive färdmedels andel av de totala resekostnaderna. Detta mått ger självfallet inte 
en korrekt angivelse av användningen av olika färdmedel i antal km eller mängden koldioxid resorna 
förorsakat men är det mått som går att mäta. En jämförelse görs med tidigare år. Den ojämförligt 
största andelen resor görs med tåg. De totala resekostnaderna minskade med 8 % jämfört med 2017. 

Partiet köper klimatkompensation för att klimatkompensera flygresor och kongressresor. 
Mottagare av detta är den tyska stiftelsen Atmosfair. 

Enligt vårt avtal med SJ AB har våra resor med dem under 2018 orsakat koldioxidutsläpp enligt 
tabellen nedan i jämförelse med bil och flyg. Jämförelsen gäller de sträckor som är jämförbara. 

Färdsätt Tåg Jmf Bil Jmf Flyg 

Totalt antal resta km Samma sträcka Där flyg är ett alternativ 

Kg koldioxid 0,99 47 047 23 603 

Färdmedlens andel av totala resekostnader i procent 

2018 2017 2016 2015 2014 

Tåg 63 60 66 59 74 

Buss 7 1 1 1 1 

Taxi 3 2 2 2 3 

Flyg 21 34 26 30 18 

Bil 2 1 2 2 0 

Båt 3 2 3 6 4 
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Uppföljning av kongressbeslut 2013-2018 bilaga till 

kongresshandlingarna 

 

Här redovisas alla kongressbeslut som till och med föregående års kongress fortfarande var 

aktiva, det vill säga varken uppfyllda eller avskrivna. Enligt etablerad praxis brukar alla ej 

uppfyllda kongressbeslut äldre än fem år – det vill säga i detta fall beslut från 2013 – 

avskrivas. 

 

Beslut om att MP ska verka för något har besluten ansetts som uppfyllda om MP drivit frågan 

eller en fråga som ger samma effekt i regeringssamarbetet, lagt en motion i frågan eller skrivit 

in den i något politiskt program. Politiskt program avser i det här fallet: Valmanifesten, 

program och programfördjupningar. I de fall beslutet består i att en utredning ska göras har 

det ansetts som uppfyllt om det behandlats i ett politikutvecklingsprojekt eller på annat sätt 

utretts av riksdagskansliet eller i hanteringen i regeringskansliet.  

 

De allra flesta beslut har uppfyllts på detta sätt. I några fall har beslutet handlat om en 

inriktning som MP ska ha på sikt men som inte kunnat uppfyllas för tillfället. Dessa beslut 

samlas i ett eller flera dokument med inriktningsbeslut. De kan antingen genomföras senare 

eller behandlas i samband med att nya program tas fram på olika områden. 

 

Motion  1.1 Arbetsmarknadspolitisk proposition 

Beslut taget: 2013 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

16.1 att MP ska verka för ett ökat kommunalt engagemang i arbetsmarknadsfrågor. 

 

Kommentar: 

Enligt en utskickad enkät verkar MP för detta på kommunal nivå. 

Motion  1.6 Avskaffa delade turer 

Beslut taget: 2013 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

1.1 att partistyrelsen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på hur ett förbud mot delade 

turer kan genomföras. 

 

Kommentar: 

Utredningen "Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet" ser 

över arbetstidsfrågor och villkor på arbetsmarknaden som delvis svarar mot detta. 

Motion 1.10 Främja socialt företagande 

Beslut taget: 2013 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats:  

5.1 att MP verkar för att skrivningen i LOU om att upphandlande myndigheter bör använda 

sig av sociala kriterier där så är lämpligt, ska ersättas med ska. 
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Kommentar: 

Uppfyllt. Regeringen har lagt en proposition om offentlig upphandling som trädde ikraft vid 

årskiftet. Propositionen är inte så långtgående som attsats 5.1 men fler andra förbättringar 

görs vad gäller sociala kriterier t ex vad gäller lönedumpning. Lagen trädde i kraft 1 jan 2017. 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/06/prop.-201516195/ 

 

Motion 1.10 Främja socialt företagande 

Beslut taget: 2013 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

8.1 att MP verkar för att höja gränsen för direktupphandling till 800 000 kr. 

 

Kommentar: 

MP har verkat i regering för höjda gränser för direktupphandling. Nivåerna ändrades 2014 så 

att de följer EU:s tröskelvärden. Nivån var då drygt 500 000 kr för LOU.  Motionens syfte var 

att underlätta för sociala företag, regeringen har antagit en strategi för det: Regeringens 

strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social 

innovation. 

 

Motion 1.13 Utökad utbildning i geriatrik för läkare 

Beslut taget: 2013 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

1.1 att kongressen uppmanar riksdagsgruppen att lägga förslag som leder till att ämnet 

geriatrik blir en utökad och egen kurs inom läkarutbildningen så att arbetsmarknaden får 

tillgång till fler läkare med denna utbildning. 

 

Kommentar: 

Den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen kom tyvärr ej att innehålla specifika frågor 

om geriatrik. Frågan bör i stället bevakas inför omläggningen till ny läkarutbildning.  

Motion 10.5 Föräldraledighet för småföretagare 

Beslut taget: 2015 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

1.2 att ge partistyrelsen i uppdrag att till nästa kongress presentera ett förslag som möjliggör 

för småföretagare att vara föräldralediga. 

 

Kommentar: 

Riksrevisionen presenterade nyligen en granskning av fastställandet av föräldrapenning 

Regeringen har svarat på granskningen i en skrivelse. Regeringen har också lagt utredningen 

SOU 2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för 

föräldraförsäkringen där frågan berörs. Ett arbete pågår sedan tidigare på regeringskansliet 

om dessa frågor som också hänger samman med sjukförsäkringens uppbyggnad. Att ta fram 

ett eget grönt förslag på detta område bedöms vara ett stort jobb som ej har kunnat 

prioriteras. 
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Motion 11.5 Testamenten 

Beslut taget: 2015 

Status: Ej uppfyllt 

 

Attsats: 

1.2 att MP ska verka för att frågan om elektroniska signaturer på testamenten utreds. 

 

Kommentar: 

Hittills har vi inte arbetat med denna fråga. Vi ämnar dock skriva en motion om till nästa års 

allmänna motionstid och i samband med detta be riksdagens utredningstjänst titta på 

eventuella hinder. Kan eventuellt även samordnas med frågan om registrering av 

testamenten eller liknande. 

Motion 11.5 Testamenten 

Beslut taget: 2015 

Status: Ej uppfyllt 

 

Attsats: 

3.1 att MP verkar för att tillåta förvaring av testamenten elektroniskt. 

 

Kommentar: 

Hittills har vi inte arbetat med denna fråga. Vi ämnar dock skriva en motion om till nästa års 

allmänna motionstid och i samband med detta be riksdagens utredningstjänst titta på 

eventuella hinder. Kan eventuellt även samordnas med frågan om registrering av 

testamenten eller liknande. 

Motion 12.7 Landets försörjning och landsbygdens överlevnad 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

2.1 att partistyrelsen återkommer med en samlad strategi för en livskraftig och hållbar 

bostadspolitik på landsbygden. 

 

Kommentar: 

Under mandatperioden har partistyrelsen tagit fram ett landsbygdspolitiskt program. Där 

finns flera förslag som handlar om bostadspolitik ur ett hållbarhetsperspektiv. Man har 

däremot inte prioriterat att ta fram en strategi bara för bostäder. 

Motion 12.7 Landets försörjning och landsbygdens överlevnad 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

3.1 att denna strategi samordnas med genomförande av attsatsen i motion 12.3 om att ta fram 

ett strategi för den täta och gröna staden. 

 

Kommentar: 

MP har motionerat om den täta gröna staden. Dock handlar detta i första hand inte om 

VA-näten. VA-näten är också i första hand en kommunal fråga. Det vi drivit är att den 

kommunala VA-taxan och ska få användas till förebyggande åtgärder. 
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Motion 12.9 Cigarettfimpar 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1.3 att ersätta attsats 1-2 med: att MP ska verka för att cigarettfimpar ska omfattas av 

nedskräpningslagen. 

 

Kommentar: 

Naturvårdsverket har under den gångna mandatperioden fått i uppdrag att titta på detta. 

Tyvärr landade myndigheten i förslaget  att inte inkludera cigarettfimpar i 

nedskräpningsboten. MP anser att frågan fortsatt är viktig att driva och kommer att fortsätta 

att verka för att cigarettfimpar ska omfattas av nedskräpningslagen. MP har gjort utspel i 

valrörelsen 2018 om detta. 

Motion 13.1 Ett nytt ekonomiskt system 

Beslut taget: 2015 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

2.1 att MP ska verka för att andra sociala ersättningar och bidrag utformas så att mottagaren 

fortfarande tjänar pengar i den mån hen lönearbetar. 

 

Kommentar: 

Frågan om att göra en genomlysning av samtliga bidrag och sociala ersättningar utifrån 

denna aspekt har inte kunnat prioriteras. Men det är en grön hållning som vi har med oss när 

olika ersättningar och bidrag är "på tapeten." 

Motion 13.1 Ett nytt ekonomiskt system 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

5.1 att MP ska verka för en statlig utredning som på djupet undersöker vilka konsekvenser 

införandet av en basinkomst skulle få. 

 

Kommentar: 

En motion har lagts hösten 2018 av Rebecka Le Moine. 

Motion 14.1 Höjd maxtaxa för fler pedagoger och färre barn i 

barngrupperna 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

2.1 att MP verkar för att avgiftstaket höjs fortsättningsvis automatiskt årligen i takt med 

inkomstbasbeloppet. 

 

Kommentar: 
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Ej uppfyllt genom höjd maxtaxa men regeringen har genom skolverket kommit med nya 

riktlinjer gällande barngruppernas och avsatt statsbidrag för att kommunerna ska kunna 

uppfylla riktlinjerna. 

Motion 14.10 Svenska som andraspråk - ett ämne som splittrar 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1.1 att MP verkar för att ta fram tydligare direktiv för att utreda vilka elever som är i behov av 

att läsa svenska som andraspråk. 

 

Kommentar: 

Det finns förslag på att en statlig utredning ska titta på bland annat den här frågan. 

Utredningen har dock inte fått finansiering än. 

Motion 14.8 Studiefinansiering för utlandsfödda vuxenstuderande 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1.1 att MP verkar för att de totala anslagen för studiefinansiering höjs så att utlandsfödda 

vuxenstuderande ges en rimlig chans att hinna slutföra sina studier. 

 

Kommentar: 

Regeringen har under mandatperioden genomfört ett kunskapslyft. Satsningen innebär att 

regeringen stärker utbildningskvalitén samtidigt som det skapas ett stort antal nya 

permanenta utbildningsplatser inom universitet och högskolor, yrkeshögskolan och 

folkhögskolan samt inom komvux. Möjligheterna för utlandsfödda att slutföra sin utbildning 

inom svensk vuxenutbildning beror också på regelverket. Utredning om kommunal 

vuxenutbildning har bland annat föreslagit att urvalsreglerna till komvux på gymnasial nivå 

ändras så att det inte längre är den med minst utbildning som automatiskt ska ha förtur vid 

urval, utan individer med störst behov av utbildningen. Det kan rent konkret kan handla om t 

ex att en litteraturvetare från Syrien inte kan omskola sig till undersköterska så som reglerna 

ser ut idag. Remisstiden för förslaget har nyligen gått ut. 

Motion 2.6 Lämna kolet i marken 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1.5 att MP verkar för att  Vattenfall behåller och successivt fasar ut sin brunkolsverksamhet 

och då annullerar motsvarande utsläppsrätter. 

 

Kommentar: 

MP har verkat för detta, men inte fått gehör i regeringen. Vattenfall har sålt verksamheten 

och fått en ny styrelse som nu gör att de jobbar med förnybara energikällor och omställning 

av elnätet för att kunna erbjuda så mycket förnybar kraft som möjligt. 

Motion 2.7 vattenfalls investeringar och vinster 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 
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Attsats: 

1.5 att MP ska i ägardirektivet verka för att  Vattenfalls nya investeringar i elproduktion ska 

gå till hållbara energikällor. 

 

Kommentar: 

Ägardirektiven har inte kunnat ändras på grund av sammansättningen av riksdagen, men 

Vattenfalls inriktning på investeringar har ändå ändrats radikalt i den riktning som 

motionären vill. 

Motion 3.2 Utan medarbetare stannar vården 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

4.1 att MP verkar för ökade resurserna för att öka AT- och ST-tjänster avseende läkare, samt 

att även verka för ökade medel avseende PTP-tjänster för psykologer. 

 

Kommentar: 

Kongressens beslut har kommunicerats till partiets SKL-grupp och partidistrikt. 

Läkarutbildningen håller dock på att göras om och AT-tjänstgöringen avskaffas enligt 

riksdagsbeslut fr om 1 juli 2020. Därmed gäller helt nya förutsättningar. I och med det kan 

beslutet betraktas som uppfyllt. 

Motion 4.2 Nationellt etiskt ramverk för internationell handel 

Beslut taget: 2015 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

1.2 att partistyrelsen tar ett helhetsgrepp och utvecklar MPs handelspolitik så att vi tar en 

ledande roll i etisk och rättvis handel som bidrar till social, ekonomisk och miljömässigt 

hållbar utveckling. 

 

Kommentar: 

I valmanifestet står nu: Utgå från FN:s mål för hållbar utveckling i offentlig upphandling och 

planering. Svenska kommuner, regioner och myndigheter ska gå före och visa goda exempel 

för vägen framåt.  

Motion 4.4 TTIP 

Beslut taget: 2015 

Status: Ej uppfyllt 

 

Attsats: 

1.6 att i det fall det färdigförhandlade TTIP-avtalet försämrar och/eller direkt eller indirekt 

försvagar nuvarande eller framtida miljölagstiftning, konsumentskydd, klimatarbete 

och/eller djurskydd, verka för att Sverige stoppar avtalet. 

 

Kommentar: 

Avtalet är ej färdigförhandlat så det finns ännu inte något att ta ställning till. 

Motion 4.4 TTIP 

Beslut taget: 2015 
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Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

2.1 att MP verkar för att handelsavtal som bygger in strukturer som innebär att företag får 

särskilda rättigheter att granska lagar/regler ur handelsperspektiv, utan att folkrörelser eller 

allmänhet får samma rättigheter, inte ska ingås. 

 

Kommentar: 

I propositionen om CETA har MP förhandlat in att civilsamhällets roll ska stärkas i 

processerna kring handelsavtal.  

Motion 4.5 Utred vilka ickevåldsmetoder mot Israel som kan bidra till 

en rättvis fred 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

4.2 att partistyrelsen utreder och under kongressperioden fattar beslut om hur partiet aktivt 

kan samarbeta med och stödja de aktörer i Israel och Palestina som arbetar för respekt för 

folkrätten och för en rättvis fred och mänskliga rättigheter. 

 

Kommentar: 

MP har drivit frågan på många sätt i regeringen bland annat genom att försöka få Stockholm 

som värd för en fredskonferens som fokuserar på vatten och energifrågan. Eftersom frågan 

inte är en av partiets prioriterade frågor bör inte resurser läggas på att utreda den mer än 

som redan skett. Beslutet kan därmed betraktas som uppfyllt. 

Motion 4.5 Utred vilka ickevåldsmetoder mot Israel som kan bidra till 

en rättvis fred 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

5.1 att partistyrelsen tar ett samlat grepp för att utveckla MPs politik gentemot Israel med 

utgångspunkt i folkrätten och det palestinska civilsamhällets upprop för bojkott, av 

investeringar och sanktioner, BDS. 

 

Kommentar: 

Regeringen har erkänt staten Palestina och på många andra sätt agerat för att stödja 

Palestina. Eftersom frågan inte är en av partiets prioriterade frågor bör inte resurser läggas 

på att ta ett mer samlat grepp än som redan skett. Beslutet kan därmed betraktas som 

uppfyllt. 

Motion 7.1 GMO 

Beslut taget: 2015 

Status: Ej uppfyllt 

 

Attsats: 

4.2 att partistyrelsen tar ett samlat grepp för att utveckla MP:s GMO-politik med 

utgångspunkt i såväl våra värderingar som aktuell forskning som är oberoende av 

ekonomiska intressen. 

 

7 av 73 



Miljöpartiet de grönas kongress 2019 Kongressbeslutsuppföljning 

 

Kommentar: 

Det finns tankar om att påbörja ett sådant arbete i partiet. 

Motion 7.3 Ökat stöd till biodlingen 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1.2 att MP verkar för att stimulera biodlingens utveckling i Sverige. 

 

Kommentar: 

MP har tagit ett större grepp om frågan och har på så sätt drivit igenom ett uppdrag till 

Naturvårdsverket att kartlägga och föreslå insatser för vilda pollinatörer. Uppdraget 

redovisades i oktober 2018 och förslagen fokuserar på vilda pollinatörer samtidigt som det 

konstateras att honungsbin både bidrar till pollinering och till andra försörjande 

ekosystemtjänster t ex genom produktion av honung. Det finns också ett samspel mellan 

vilda och tama bin som behöver utforskas mer, t ex avseende sjukdomsspridning. Utöver 

detta har regeringen vidtagit en rad åtgärder för att stärka pollinerare t ex satsningar på 

skydd och skötsel av natur, ekologiskt jordbruk, stöd till grönska i städer och sett över ett 

förbud mot privat användning av farliga bekämpningsmedel som kan skada bin. I 

överenskommelsen mellan S-MP-L-C är följande inskrivet: "Ett åtgärdspaket för att stärka 

förutsättningarna för pollinatörer ska tas fram". 

Motion 8.6 Försörjningsstöd för papperslösa barn 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1.2 att MP arbetar aktivt och skyndsamt för en nationell tolkning av socialtjänstlagen, för att 

på så sätt säkerställa rättssäkerheten och stödet för alla barn som vistas i Sverige 

 

Kommentar: 

Sverige har fattat beslut om att barnkonventionen ska inkorporeras i svenska lag. Detta 

börjar gälla 1 jan 2020. En stor utredning ser över socialtjänstlagen som också fått ett 

tilläggsdirektiv för att särskilt stärka beaktandet av  barnrättsperspektivet. Det blir även den 

självklara hållningen när utredningens förslag presenteras och remitteras. Åsa Lindhagen, 

ansvarig ledamot för socialtjänstfrågor har även lagt två motioner hösten 2018, en med 

särskilt fokus på barn inom socialtjänsten och en gällande barn i osäkra boendesituationer. 

Motion 2018/19:2755 Stärk möjligheterna att ge stöd till barn som far illa och Motion 

2018/19:2749 Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden. 

Motion 8.6 Försörjningsstöd för papperslösa barn 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

2.1 att MP verkar för en precisering i socialtjänstlagen när det gäller papperslösa barns 

rättigheter. 

 

Kommentar: 

MP har medverkat till att ett tilläggsdirektiv gjorts till utredningen om socialtjänstlagen, där 

särskilt behovet av barnrättsperspektiv lyfts. Utredningen har fått förlängd tid och ska lämna 
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sitt slutbetänkande 1 juni 2020. Till detta kommer att riksdagen fattat beslut om att 

barnkonventionen ska inkorporeras i svenska lag, vilket också träder i kraft samma datum. 

Motion 9.11 Prioriteringar inom järnvägssektorn 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

2.1 att MP verkar för att ett flertal åtgärder i befintligt järnvägsnät som höjer bärighet, 

kapacitet och hastighet eller gör järnvägsnätet mindre känsligt för störningar bör prioriteras 

därnäst. Dessa åtgärder kan inkludera omdragning eller dubbelspår kortare sträckor. Vid val 

av åtgärder bör hänsyn tas till både gods-och persontrafik. Åtgärder bör göras i betydligt 

större omfattning än under förra mandatperioden och inte bara i närheten av de största 

städerna. 

 

Kommentar: 

Regeringen har antagit en nationell plan för infrastruktur för åren 2018-2029 som omfattar 

totalt över 600 miljarder kronor. Av alla investeringsmedel går nästan 80 % till järnväg vilket 

är väsentligt mer än alliansregeringens infrastrukturplan. Investeringarna riktas till hela 

järnvägsnätet och går både till ny och befintlig järnväg. Dessutom har ramen för 

järnvägsunderhåll höjts med hela 47 % vilket möjliggör flera stora reinvesteringsåtgärder på 

banor med eftersatt underhåll. 

Motion 9.2 En konsekvent kretsloppspolitik 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

2.1 att MP i riksdag och regering verkar för ett ambitiöst mål för återföring av näringsämnen 

och mull från tätort till land. 

 

Kommentar: 

MP har i regering drivit igenom en utredning som ska titta på krav på fosforåtervinning. 

Detta är ett led i arbetet för giftfria och resurseffektiva kretslopp. I utredningen ingår även att 

ta fram ett förslag på förbud mot slamspridning. Förbud mot slamspridning är en lösning 

som också förespråkas av t ex Naturskyddsföreningen. MP har på detta sätt verkat för 

cirkulära rena kretslopp och tillvaratagandet av fosfor. 

Motion 9.8 Fordonsgasmackar i hela Sverige 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1.1 att MP agerar för att tankstationer för fordonsgas byggs i hela Sverige och längs alla större 

vägar. 

 

Kommentar: 

Genom Klimatklivet har staten medfinansierat infrastruktur för biogas och därmed bidragit 

till att tillgången till biogas förbättras. I Regeringsöverenskommelsen står att: Det ska gå att 

ladda och tanka fossilfritt i hela landet. 
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Motion 12.2 att MP ska verka för att sänka banavgiften. 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att MP ska verka för att sänka banavgiften. 

 

Kommentar: 

Regeringen har infört miljökompensation för att kompensera godstågsoperatörer för höjda 

banavgifter. Det har gjorts istället för förslaget i motionen. Beslutet kan därmed betraktas 

som uppfyllt. 

Motion 9.2 att MP tar fram en strategi för mindre omfattande bilism i 

städer. 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att MP tar fram en strategi för mindre omfattande bilism i städer. 

 

Kommentar: 

Regeringen har antagit en strategi för levande städer där en punkt är ett mål för trafik i 

städer. Därutöver har regeringen bland annat infört stadsmiljöavtalen och miljözoner. Det 

finns en skrivning i överenskommelsen S-MP-C-L om att utveckla och effektivisera 

stadsmiljöavtalen för att bland annat främja alternativ till bil i städerna. Det stå också att 

andelen som reser med cykel ska öka och att bilpooler ska stimuleras. Skatteregler ska 

underlätta för cykelpendling. 

 

Proposition 12.1 En hållbar och aktiv politik för fler bostäder 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

3.1 att MP verkar för att statliga system och kommunala regeltolkningar premierar små och 

växande byggbolags möjlighet att ta större marknadsandelar för att skapa en bättre 

konkurrenssituation i byggbranschen. 

 

Kommentar: 

Regeringen har i februari 2017 tillsatt en utredning som ska föreslå förenklingar och 

förtydliganden i byggreglerna, bland annat med syftet att öka konkurrensen inom 

byggbranschen "SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial”. Därmed kan 

beslutet ses som uppfyllt. 

Proposition 12.1 En hållbar och aktiv politik för fler bostäder 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 
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4.2 att MP verkar för en totalöversyn av skattereglerna för olika boendeformer i syfte att 

uppnå en jämnare beskattning mellan olika former och en ökad rörlighet på 

bostadsmarknaden. 

 

Kommentar: 

Det är den linje som MP kommunicerat och förslag om att göra en större skattereform finns 

med i Valmanifestet.  I överenskommelsen med S, C och L framgår att en större skattereform 

ska genomföras bland annat för att bidra till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. 

Proposition 12.1 En hållbar och aktiv politik för fler bostäder 

Beslut taget: 2015 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

5.1 att MP verkar för en lagstiftning om fast bostad och stödinsatser för personer som annars 

riskerar akut hemlöshet och inte på egen hand klarar att leva upp till kraven på dagens 

bostadsmarknad. 

 

Kommentar: 

Frågan har lyfts i motion där socialpolitisk talesperson har samverkat med bostadspolitisk 

talesperson hösten 2018. Motion 2018/19:2779 En hållbar bostadspolitik. 

Motion 1.2 En human flyktingpolitik 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

2.1 att MP långsiktigt verkar för att utvecklade länder utanför EU ska kunna bli del av 

unionens samarbete kring fri rörlighet. 

 

Kommentar: 

MP har verkat för detta. 

Motion 1.2 En human flyktingpolitik 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

2.1 att partistyrelsen verkar för att ensamkommande barn och barnfamiljer ska erbjudas 

permanenta uppehållstillstånd. 

 

Kommentar: 

Den tillfälliga migrationslagstiftningen upphör att gälla, i juli 2021. När lagen infördes 

lyckades MP få igenom ett undantag som innebär att barn och barnfamiljer som sökt asyl 

senast den 24 november 2015 inte omfattas av den mer restriktiva lagen utan även 

fortsättningsvis får sina asylskäl prövade enligt ordinarie utlänningslag, och därmed beviljas 

permanenta uppehållstillstånd som huvudregel. Detta undantag var väldigt viktigt eftersom 

fler än 60 000 av de 70 000 barn som sökte asyl under rekordåret 2015 kom före 

brytdatumet. Miljöpartiet lyckades också få in en ventil i den tillfälliga lagen som möjliggör 

permanent uppehållstillstånd för barn i vissa undantagsfall. MP har drivit på för den 

lagändring som innebär att ungdomar som har tillfälliga uppehållstillstånd och 

ensamkommande barn som saknar ett ordnat mottagande i hemlandet ska få möjlighet att 

11 av 73 



Miljöpartiet de grönas kongress 2019 Kongressbeslutsuppföljning 

 

stanna i Sverige för att kunna gå klart gymnasiet, och därefter få möjlighet till permanent 

uppehållstillstånd genom arbete. Vikten av permanenta uppehållstillstånd som huvudregel 

finns också med i valmanifestet och i en partimotion till riksdagen om migrationspolitik som 

riksdagsgruppen ställt sig bakom hösten 2018. 

Motion 1.2 En human flyktingpolitik 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

3.2 att partistyrelsen verkar för att regler för anhöriginvandring återställs till de regler som 

gällde före överenskommelsen 23/10 2015. 

 

Kommentar: 

Frågan är med som en av sex prioriterade punkter i valmanifestet och i överenskommelsen 

mellan S-MP-C-L. 

Motion 1.2 En human flyktingpolitik 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

5.1 att partistyrelsen verkar för att bevisbördan vid åldersbedömning flyttas från den 

asylsökande till Migrationsverket. 

 

Kommentar: 

Eftersom åldern kan vara avgörande för möjligheten att få stanna eller inte, är det 

synnerligen viktigt av rättssäkerhetsskäl att Migrationsverket och domstolar dömer till den 

sökandes fördel om det råder oklarhet kring huruvida personen är över eller under 18 år. 

Denna princip framgår tydligt av bestämmelserna i EU:s omarbetade asylprocedurdirektiv 

som riksdagen beslutade att genomföra i svensk rätt. Där slås fast att beslutsfattaren, i de fall 

det fortfarande finns tvivel om den enskildes ålder efter en medicinsk åldersbedömning, ska 

utgå från att den sökande är under 18 år. Maria Ferm har motionerat i riksdagen om att det 

behövs en extern granskningskommission som ser över processen kring medicinska 

åldersbedömningar. MP har också kämpat hårt för att få fram den lag som ger unga 

ensamkommande som väntat exceptionellt länge på beslut en möjlighet till 

uppehållstillstånd. Förslaget inkluderar de ungdomar som har fått sin ålder uppskriven. 

Motion 1.2 En human flyktingpolitik 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att partistyrelsen verkar för att kommuner som vägrar ta emot flyktingar ska kunna tilldömas 

vite. 

 

Kommentar: 

Ej aktuell efter att bosättningslagen som tvingar alla kommuner att ta ansvar kommit på 

plats. 

Motion 1.6 Remitteringar för utveckling 

Beslut taget: 2016 
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Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1.1 att MP verkar för en utredning där finansiella remitteringar från Sverige kvantifieras och 

hur de kan understödjas. 

 

Kommentar: 

Regeringen har infört en jämförelsetjänst för ökad öppenhet och transparens som underlättar 

för privatpersoner att hitta så bra lösningar som möjligt för att göra billiga överföringar. Det 

är i linjen med motionens syfte. Den kan därmed anses som uppfylld. 

Motion 1.6 Remitteringar för utveckling 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

4.1 att MP verkar för en utredning kring svenska diasporagruppers möjligheter och önskemål 

för att bidra till demokratisering i ursprungsstaten. 

 

Kommentar: 

Principen tillämpas nu i strategier för utvecklingssamarbete. Till exempel i Somaliastrategin. 

Där står det följande: Den kompetens och kunskap som finns hos den somaliska diasporan 

ska tillvaratas. 

Motion 1.6 Remitteringar för utveckling 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

5.1 att MP verkar för jämställd representation inom de projekt drivna av diasporagrupper. 

 

Kommentar: 

Principen tillämpas nu i strategier för utvecklingssamarbete. T ex i Somaliastrategin. där det 

står följande: Stöd ska ges till initiativ som resulterar i att fler kvinnor och män från den 

somaliska diasporan bidrar till att möta behov hos somaliska myndigheter, institutioner, 

företag och i det somaliska samhället i stort. 

Motion 1.7 Sverige bör genomföra en flyktingamnesti 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

2.2 att MP verkar för att barn prioriteras i handlingsprocesserna för att förebygga situationer 

med barn som lever gömda. 

 

Kommentar: 

MP har arbetat hårt för att de ensamkommande barn som hunnit bli 18 år innan de fått sina 

asylbeslut, och därmed hamnat i ett sämre läge än om de fortfarande setts som barn i 

prövningen, ska få en ny chans till uppehållstillstånd. Vi har också verkat för kortare 

handläggningstider generellt och Maria Ferm har motionerat om förslaget att prioritera 

ansökningar från barn i asylprövningen i riksdagen. 
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Motion 2.2 Bostäder åt alla i attraktiva och hållbara städer 

Beslut taget: 2016 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

1.1 att MP verkar för ett regionalt perspektiv i stadsplanering, där fler attraktiva regionala 

centra behövs med bra kollektiva förbindelser emellan sig, för att avlasta och komplettera en 

hårt belastad storstad. 

 

Kommentar: 

MP driver en förstärkning av tågtrafiken och därmed en utveckling av stationssamhällen. 

Med en tågstation stärks mindre orter och en förtätning i stationsnära läget gynnas, samtidigt 

som investeringar i både bostäder och verksamheter gynnas av ett stationsnära läge. 

Motion 2.2 Bostäder åt alla i attraktiva och hållbara städer 

Beslut taget: 2016 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

2.1 att MP driver frågan om att fördela tillväxten i regionen genom utveckling i flera regionala 

centralpunkter, för att motverka ohämmad storstadstillväxt i en enda kärna. 

 

Kommentar: 

Flerkärnighet tillämpas i vissa regionala utvecklingsplaner. Till exempel i pendlingsregionen 

Stockholm, Uppsala och Mälardalen. Frågan om i vilka regioner flera centrala kärnor är en 

bra lösning behöver belysas ytterligare. Goda förbindelser med kollektivtrafik mellan orterna 

är viktigt för flerkärnighet. Det verkar MP för i samtliga regioner. Regeringen har 

utlokaliserat flera myndigheter för att stärka fler regioner än Stockholm. 

Motion 2.2 Bostäder åt alla i attraktiva och hållbara städer 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

3.1 att MP verkar för att sluta kretslopp mellan stad och land genom att i samband med 

utvecklingen av gröna hållbara städer även omfatta projekt som innebär recirkulation av 

näringsämnen mellan stad och land. 

 

Kommentar: 

MP har i regering drivit igenom en utredning som ska titta på krav på fosforåtervinning. 

Detta är ett led i arbetet för giftfria och resurseffektiva kretslopp. I utredningen ingår även att 

ta fram ett förslag på förbud mot slamspridning, eftersom slamspridningen skadar 

åkerjorden. Förbud mot slamspridning är en lösning som också förespråkas av t ex 

Naturskyddsföreningen. MP har på detta sätt verkat för cirkulära rena kretslopp och 

tillvaratagandet av fosfor. 

Motion 2.2 Bostäder åt alla i attraktiva och hållbara städer 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 
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3.2 att MP verkar för stadsmässiga förorter, där höghusbebyggelse och villaområden infogas i 

en blandad stadsmässighet med förtätning och bibehållen grönstruktur. 

 

Kommentar: 

Det är en kommunal fråga att planera för hur olika stadsdelar ska utvecklas. Flera kommuner 

där MP är med och styr driver detta t ex Stockholm. 

Motion 2.2 Bostäder åt alla i attraktiva och hållbara städer 

Beslut taget: 2016 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

4.1 att MP ska verka för att att medborgardialoger bör genomföras i tidiga skeden av 

planprocesser och lägga grunden för eventuell förhandlingsplanering. 

 

Kommentar: 

En kommunal och delvis regional fråga. Många kommuner har större invånardialoger i 

samband med översiktsplanering, utöver den miniminivå som lagen säger. 

Motion 2.2 Bostäder åt alla i attraktiva och hållbara städer 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

7.1 att MP ska verka för att att parkeringsnormer ska bidra till tillgänglighet för 

rörelsehindrade, men i övrigt undviker att privatbilismen subventioneras. 

 

Kommentar: 

Inte i första hand en statlig fråga. I vissa kommuner har vi fått igenom detta (mobilitetsnorm 

istället för parkeringsnorm) t ex Malmö. 

Motion 2.6 Nationell satsning på industriellt träbyggande 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1.1 att en nationell träbyggnadsstrategi antas för att främja industriellt träbyggande. Strategin 

bör omfatta alla perspektiv av industriellt träbyggande - forskning och utveckling, skogsbruk, 

näringslivsutveckling, arbetsmarknadsfrågor, glesbygdspolitik 

 

Kommentar: 

Regeringen har satsat på ett nationellt centrum för hållbart byggande, uppmärksammat att 

trä är ett hållbart byggmaterial och stärkt resurser till Trästad Sverige. Däremot har inte 

någon ny nationell träbyggnadsstrategi antagits. 

Motion 2.6 Nationell satsning på industriellt träbyggande 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 
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4.1 att MP ska verka för att trä ska vara ett hållbart och miljövänligt byggmaterial, genom att 

verka för en genomgripande översyn av skogsvårdslagen, certifieringar som PEFC och FSC, 

samt andra regleringar som rör skogsvård 

 

Kommentar: 

Regeringen har satsat på ett nationellt centrum för hållbart byggande, uppmärksammat att 

trä är ett hållbart byggmaterial, och stärkt resurser till Trästad Sverige. Det har varit fokus på 

livscykelperspektiv i bostadsbyggande, genom uppdrag till Boverket och direktiv till 

Kommittén för modernare byggregler.  Detta gynnar träbyggnation. En utredning har gjorts: 

SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial. Regeringen har också tillsatt en 

utredning med en mindre översyn av skogsvårdslagen. 

Motion 2.6 Nationell satsning på industriellt träbyggande 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

5.1 att MP utreder skattelättnader och andra incitament för att öka andelen förnybara 

material vid nybyggnation, såsom trä. 

 

Kommentar: 

Regeringen har tillsatt en utredning "Dir. 2017:22 Genomgripande översyn av Boverkets 

byggregler m.m." Den har lämnat två betänkanden. De samhällsekonomiska effekterna av att 

minska byggnaders klimat- och miljöpåverkan inklusive minskad spridning av särskilt farliga 

ämnen ur ett livscykelperspektiv, och utreda behovet av förändringar i regelverk och andra 

styrmedel för att minska klimat- och miljöpåverkan inklusive minskad spridning av särskilt 

farliga ämnen under byggprocessen. Beslutet är därmed att betrakta som uppfyllt. MP kan nu 

anpassa sin politik utifrån vad utredningarna uppnått och inte uppnått snarare än att göra en 

egen utredning. 

Motion 2.7 Åtgärder för ökad kretsloppsanpassad avloppsrening med 

källsorterad teknik 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1.1 att MP på nationell nivå verkar för en översyn av regelverken för avloppshantering med 

syfte att stärka källsorterad teknik och kretsloppets ställning inför utbyggnad av allmänna 

vattentjänster. 

 

Kommentar: 

MP har i regering medverkat till att tillsätta en offentlig utredning om Kommunens 

skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp. Utredningen levererade sina 

förslag i maj 2018 i "Vägar till hållbara vattentjänster 2018/19:2732". Där konstateras att fler 

kretsloppsanpassade små avlopp minskar påverkan på miljön och att kommunerna behöver 

ha system för att ta hand om näring från små avlopp som kan sättas i kretslopp. Utredningen 

föreslår ett etappmål om att öka antalet kommuner som har sådana system bör införas samt 

ett bidrag till kommuner för utveckling av kretsloppssystem. 

Motion 2.7 Åtgärder för ökad kretsloppsanpassad avloppsrening med 

källsorterad teknik 

Beslut taget: 2016 
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Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

3.1 att MP verkar för att möjliggöra privat VA-samverkan att i egen regi anlägga och driva 

kretsloppsanpassad avloppsanläggning med källsorterad toalettfraktion även inom sådan 

befintlig bebyggelse för vilken annars LAV skulle kunna anses vara tillämplig. 

 

Kommentar: 

MP har i regering medverkat till att tillsätta en offentlig utredning om Kommunens 

skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp. Regeringen uppdrog till 

utredningen att se över möjligheten för kommunerna att besluta om VA-samverkan. 

Utredningen konstaterade att det inte är lämpligt att öppna upp för kommunerna att besluta 

om tvångsvis anslutning av fastighetsägare till gemensamhetsanläggningar för VA, så kallad 

VA-samverkan. 

Motion 2.8 Ökat skydd för jordbruksmark 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1.1 att MP ska verka för att öka skyddet av bördig jordbruksmark. 

 

Kommentar: 

MP har i regering arbetat för ett starkare skydd för jordbruksmark i den nationella 

livsmedelsstrategin. Skrivningen i propositionen blev att: "I den fysiska planeringen behöver 

hänsyn tas till jordbruksproduktionen tillsammans med andra samhällsintressen. 

Jordbruksmarkens bördighet bör behållas och utvecklas." (regeringens proposition 

2016/17:104, s 40). 

Motion 1.10 Bättre klimatpolitik för global handel 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

3.2 att MP driver att de gratis utsläppsrätterna i EU:s utsläppshandelssystem på sikt helt ska 

tas bort, men att delar av utsläppsrätterna inom sektorer med uppenbar risk för s k 

koldioxidläckage accepteras vara gratis så länge den risken består. 

 

Kommentar: 

Frågan har drivits av MP både i regering och i EU-parlamentet. Tack vare det svenska 

förslaget i förhandlingen om handel med utsläppsrätter på EU-nivå har det bland annat 

införts ett tak för hur många utsläppsrätter som totalt får finnas i den så kallade 

marknadsstabilitetsreserven (MSR). Denna övre gräns träder i kraft i januari 2024. Alla 

utsläppsrätter utöver denna gräns kommer då att avvecklas. Enligt olika beräkningar 

kommer 2,4 till 3 miljarder ton koldioxid då att försvinna från EU ETS. Det motsvarar hela 

50 gånger Sveriges årliga utsläpp. 

Motion 1.16 Kvinnor i konflikter och fredsprocesser 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 
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5.1 att MP verkar för att Sverige ska införa humanitära visum för anhöriginvandring. 

 

Kommentar: 

Maria Ferm har presenterat en statlig utredning om lagliga vägar, som bland annat 

undersöker förslag om humanitära visum (SOU 2017:103). MP arbetar även med frågan i 

EU-parlamentet. 

Motion 1.2 En human flyktingpolitik 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

7.1 att MP verkar för ett "öppet" arbetstillstånd som varken är knutet till arbetsgivare eller 

yrke. 

 

Kommentar: 

Behovet av att vidareutveckla det öppna svenska regelverket för arbetskraftsinvandring har 

lyfts i debattartiklar, motioner och i valmanifestet. 

Motion 1.2 En human flyktingpolitik 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

8.1 att MP verkar för att arbetskraftsinvandrare kan ansöka om permanent uppehållstillstånd 

efter två år. 

 

Kommentar: 

Behovet av att vidareutveckla det öppna svenska regelverket för arbetskraftsinvandring och 

stärka arbetskraftsinvandrares rättigheter har lyfts i debattartiklar, motioner och i 

valmanifestet. 

Motion 1.2 En human flyktingpolitik 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

9.1 att MP verkar för att en arbetskraftsinvandrare som avslutar sin anställning i förtid tillåts 

stanna hela perioden för sitt visum. 

 

Kommentar: 

Behovet av att vidareutveckla det öppna svenska regelverket för arbetskraftsinvandring och 

stärka arbetskraftsinvandrares rättigheter har lyfts i debattartiklar, motioner och i 

valmanifestet. 

Proposition 1.1 En värld där ingen tvingas fly 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

18 av 73 



Miljöpartiet de grönas kongress 2019 Kongressbeslutsuppföljning 

 

10.1 att MP verkar för ett formaliserat nordiskt samarbete kring Agenda 2030 och för att 

förnya det gemensamma arbetet kring demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och 

SRHR. 

 

Kommentar: 

Nordiska rådet arbetar med Agenda 2030. Agenda 2030 finns med i valmanifestet och MP 

kommer att jobba med det på alla nivåer med särskilt fokus på de prioriterade områdena 

Miljö/Klimat, Ekonomi och Migration etablering. Beslutet bör därför betraktas som uppfyllt. 

I regeringsöverenskommelsen står: "När andra länder minskar sina insatser för global 

hållbarhet ökar Sverige dem. Vi ska gå i bräschen för Agenda 2030." 

Proposition 1.1 En värld där ingen tvingas fly 

Beslut taget: 2016 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

11.1 att MP arbetar för att det svenska utbildningssystemet får en nyckelroll i att utveckla och 

sprida information och kunskap om de globala målen. 

 

Kommentar: 

MP i regering lyfte in begreppet hållbar utveckling i förskolans läroplan. Barnens kunskaper 

ska ge möjlighet att göra egna val som främjar just en hållbar utveckling. 

Proposition 1.1 En värld där ingen tvingas fly 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

13.1 att MP verkar för att allt bistånd klimat- och miljösäkras, att alla investeringar i fossil 

industri fasas ut och att allt utvecklingssamarbete ska vara i enlighet med Agenda 2030 och 

Parisavtalet. 

 

Kommentar: 

Att kanalisera biståndet så att det lever upp till regeringens politik för global utveckling och 

Agenda 2030 målen är en av de viktigaste inriktningarna i S/MP regeringens biståndspolitik. 

Proposition 1.1 En värld där ingen tvingas fly 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

15.1 att MP verkar för att grova miljöbrott ska kunna straffas internationellt, till exempel 

genom att ekocid införs i Romstadgan för den internationella brottsmålsdomstolen. 

 

Kommentar: 

Beslutet täcks in av valmanifestet. 2018-2022 och kan därför betraktas som uppfyllt. 

Proposition 1.1 En värld där ingen tvingas fly 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 
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16.1 att MP verkar för att stödja hållbara och ansvarsfulla investeringar i utvecklingsländer 

bland annat genom utveckling av ekonomiska styrmedel som gynnar en grön ekonomi, t ex 

miljöskatter, gröna obligationer och miljökrav i offentlig upphandling. 

 

Kommentar: 

Att kanalisera biståndet så att det lever upp till regeringens politik för global utveckling och 

Agenda 2030 målen, är en av de viktigaste inriktningarna i S/MP regeringens biståndspolitik. 

Vi har även drivit igenom att pensioner ska placeras utifrån hållbarhetskriterier. Att 

genomföra en grön skattereform är en punkt i valmanifestet. 

Proposition 1.1 En värld där ingen tvingas fly 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

22.3 att MP verkar för att stärka biståndet till organisationer som arbetar med mänskliga 

rättigheter och hbtq-frågor i länder där hbtq-personer förtrycks, samt att i dessa länder 

initiera politisk dialog på området. 

 

Kommentar: 

MP har arbetat för detta i utrikespolitiken och inom FN. 

Proposition 1.1 En värld där ingen tvingas fly 

Beslut taget: 2016 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

26.1 att MP verkar för att fler svenska kommuner, myndigheter och institutioner ska kunna 

erbjuda kunskaps- och kapacitetsutbyte till utvecklingsländer. 

 

Kommentar: 

Detta har inte kommuner och regioner arbetat med i någon större utsträckning. Det kan vara 

rimligt att lyfta ytterligare gentemot kommuner och landsting i MP så att de vet vilka 

möjligheter som finns. Men det är samtidigt inte det mest prioriterade området för 

kommunernas verksamhet. 

Proposition 1.1 En värld där ingen tvingas fly 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

3.1 att MP verkar för att ett FN-organ inrättas för migrationsfrågor med syfte att skapa 

globala förutsättningar för friare migration och ökad mänsklig rörelsefrihet. 

 

Kommentar: 

Detta behandlas som inriktningsbeslut och arbetas in i partiprogram valmanifest eller annat 

inriktningsdokument och kan därmed markeras som uppfyllt. 

Proposition 1.1 En värld där ingen tvingas fly 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 
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Attsats: 

30.1 att MP verkar för att kulturens roll stärks inom biståndet genom att Sida får en särskild 

kulturstrategi. 

 

Kommentar: 

MP har lanserat en ny strategi för demokrati och mänskliga rättigheter inom biståndet. Inom 

denna ges möjlighet till stöd till kulturutövare som främjar demokrati och MR. 

Proposition 1.1 En värld där ingen tvingas fly 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

34.1 att MP verkar för att Sverige inrättar ett system av demokratistipendier för 

demokratiaktivister och visselblåsare som vill studera eller verka i Sverige. 

 

Kommentar: 

Det finns redan sådana projekt som drivs av Svenska institutet. 

Proposition 1.1 En värld där ingen tvingas fly 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

35.1 att MP verkar för att hitta bred politisk och parlamentarisk enighet kring nivån på 

Sveriges framtida bistånd och inriktningen på biståndspolitiken, i syfte att värna om 

kontinuitet och förutsägbarhet för biståndsmottagarna. 

 

Kommentar: 

Beslutet täcks in av flera punkter i valmanifestet och kan därmed betraktas som uppfyllt. 

Proposition 1.1 En värld där ingen tvingas fly 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

37.1 att MP verkar för att det arbetas fram tydligare strukturer för hur de statliga 

myndigheterna ska samverka vid krissituationer. 

 

Kommentar: 

MSB har fått det här uppdraget och mer resurser. 

Proposition 1.1 En värld där ingen tvingas fly 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

38.1 att MP verkar för att reglerna för de internationella handelsavtalen ändras så att de 

gynnar utvecklingsländer. 

 

Kommentar: 
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En färdplan för fri och rättvis handel har tagits fram av regeringen: Färdplan för fri och 

rättvis handel. 

Proposition 1.1 En värld där ingen tvingas fly 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

39.1 att MP verkar för att rikta mer resurser för freds- och statsbyggande och för att ge 

utrikesdepartementet ett ännu tydligare mandat att agera som ett fredsdepartement, samt 

göra Folke Bernadotteakademin till en internationell spjutspetsaktör för fred. 

 

Kommentar: 

Biståndsministern har jobbat aktivt med detta i regering som en av sina tre främsta 

prioriteringar. Det kan därmed betraktas som uppfyllt. 

Proposition 1.1 En värld där ingen tvingas fly 

Beslut taget: 2016 

Status: Ej uppfyllt 

 

Attsats: 

4.1 att MP verkar för att naturkatastrofer, svält och effekter av klimatförändringar ska 

införlivas som giltiga asylskäl internationell lag. 

 

Kommentar: 

Miljöpartiet har inte verkat för detta. Det är ett långsiktigt mål som skulle kunna skrivas in i 

något av våra program och drivas vid lämpligt tillfälle och i rätt sammanhang. 

Proposition 1.1 En värld där ingen tvingas fly 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

5.1 att MP verkar för att det tas fram nya och innovativa förslag på finansiering för att få fram 

mer resurser till humanitärt bistånd. 

 

Kommentar: 

MP har arbetat för detta i utrikespolitiken och inom FN. 

Proposition 1.1 En värld där ingen tvingas fly 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

6.1 att MP verkar för att det globala humanitära systemet stärks så att det kan ge snabbare 

och effektivare respons på katastrofer och kriser. 

 

Kommentar: 

MP har arbetat för detta i utrikespolitiken och inom FN. 

Proposition 1.1 En värld där ingen tvingas fly 

Beslut taget: 2016 
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Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

7.1 att MP verkar för ett mer transparent, säkert och billigt system för internationella 

pengaöverföringar. 

 

Kommentar: 

MP har i regering genomfört betalkontodirektivet vilket underlättar för personer att använda 

betalkonton och inrättad en opartiskt prisjämförelsesajt för privatpersoner för att öka 

transparensen. 

Proposition 1.1 En värld där ingen tvingas fly 

Beslut taget: 2016 

Status: Ej uppfyllt 

 

Attsats: 

8.2 att MP verkar för att svenska högskolor och lärosäten som vill bedriva 

distansundervisning riktat mot utvecklingsländer ska få särskilda stöd och att denna ska vara 

avgiftsfri. 

 

Kommentar: 

Miljöpartiet har ännu inte verkat för detta. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1.1 att MP verkar för att använda och utveckla väl genomtänkta, strukturerade och beprövade 

former för medborgardialog i tidiga skeden av samhällsplaneringen. 

 

Kommentar: 

En kommunal och delvis regional fråga. Många kommuner har större invånardialoger i 

samband med översiktsplanering, utöver den miniminivå som lagen säger. Lantmäteriet har 

fått i uppdrag att i nära samarbete med Boverket se till att kommuner, byggherrar, företag 

och andra intressenter får tillgång till en samordnad digital samhällsbyggnadsprocess i syfte 

att göra det snabbare, enklare, och billigare att planera för nya bostäder. Lantmäteriet ska i 

uppdraget fungera som en utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen 

genom att främja öppen och datadriven innovation som står medborgare och företag till 

tjänst. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

10.1 att MP verkar för att samhället ska upphandla byggentreprenader som bidrar till att 

stödja utvecklingen inom miljöteknik, bidrar till att utbilda i hållbart byggande och stärka 

den sociala hållbarheten. 

 

Kommentar: 
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Framför allt en fråga för kommuner och regioner i deras roll som byggherrar. I exempelvis 

Växjö har den grönblå-styrda kommunen satt upp mål om att senast år 2020 ska 50 % av alla 

hus som kommunens koncerner bygger vara av trä (målet för år 2015 var 25 %, men då 

uppnåddes 44 %.) 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

11.1 att MP verkar för att rekommendationen att 1 % av byggkostnaderna ska gå till 

konstnärlig gestaltning och utsmyckning följs. 

 

Kommentar: 

Utifrån en enkät som skickats ut till gruppledare i kommuner och regioner ser det ut som att 

1 % målet är något man verkar för lokalt även om fler skulle kunna göra det. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

13.2 att MP verkar för att material och komponenter som inte innehåller farliga kemikalier 

används vid byggande. 

 

Kommentar: 

Regeringen har instiftat ett Informationscentrum för hållbart byggande. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

19.2 att MP verkar för att regioner och kommuner tar fram transportplaner för det hållbara 

resandet med målsättningen fossilfri mobilitet 2030 

 

Kommentar: 

I och med arbetet med nationella planen för infrastrukturinvesteringar och länens och 

regionernas länsplaner med regionala infrastrukturinvesteringar har det som kan göras nu, 

gjorts. Arbetet med transporter fortsätter genom bevakning av att tillräckliga medel avsätts, 

genom flera punkter i valmanifestet samt genom att vi lever upp till mål 9.1 i Agenda 2030 

om hållbar infrastruktur. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

2.4 att MP lokalt verkar för att bostadsförsörjning i kommunerna ska fastställas av varje 

region och landsting samt att kommunala översiktsplaner ska visa realistiska scenarier för att 

kommunerna tillsammans ska kunna matcha regionala behov. 
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Kommentar: 

Regeringen har aviserat en proposition med rubriken Regional planering som till stora delar 

bygger på Bostadsplaneringskommitténs förslag. Kommuner brukar ta fram en ny 

översiktsplan ungefär var tionde år, varför det tar ett tag innan nya synsätt på översiktlig 

planering implementeras i nya översiktsplaner. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

20.1 att MP genom regelförändringar ska underlätta för bilpooler. 

 

Kommentar: 

En utredning har tillsatts för att bland annat se över momsnivån på bilpooler. Dir. 2018:93 

Utredning om åtgärder för att främja bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster. I 

överenskommelsen S-MP-C-L finns skrivning om att bilpooler ska stimuleras. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

22.2 att MP lokalavdelningar verkar för att i samband med översiktsplaneringen skapa en 

effektiv markanvändning som visar i vilken ordning mark ska tas i anspråk vid behov av ny 

bebyggelse och utveckling av städerna och tätorterna. 

 

Kommentar: 

Regeringen har mottagit en utredning med uppdraget är att kartlägga och analysera de 

verktyg kommunerna har för att genom detaljplaner se till att skapade byggrätter tas i 

anspråk utan dröjsmål. Ett snabbare bostadsbyggande, SOU 2018:67. En viktig övergripande 

fråga är markpolitiken. Utredningen har identifierat de områden där kommunernas verktyg 

behöver vässas genom en förändrad lagstiftning. Det handlar om genomförandetid, 

exploateringsavtal, expropriation, inlösen och förköpslagen samt uppföljning av detaljplaner. 

Ett snabbare bostadsbyggande, SOU 2018:67. Utifrån en enkät som skickats ut till 

gruppledare i kommuner och regioner ser det ut som att målet i attsatsen är något man 

verkar för lokalt även om fler skulle kunna göra det. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

23.1 att MP kommunalt och regionalt ska ha en aktiv grönstrukturplanering som de kopplar 

till översiktsplanering och regional utvecklingsplanering. 

 

Kommentar: 

Utifrån en enkät som skickats ut till gruppledare i kommuner och regioner ser det ut som att 

målet är något man verkar för lokalt även om fler skulle kunna göra det. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 
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Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

24.1 att MP verkar för kompensation av grönstruktur när oexploaterad mark tas i anspråk för 

bebyggelse där så är möjligt. 

 

Kommentar: 

En kommunal fråga om hur kompensation av grönstruktur görs. Vid privatägd mark saknar 

kommunerna juridiskt verksamma möjligheter att kräva kompensation, men kommuner kan 

då arbeta med frivilliga överenskommelser. Partiets bostadspolitiska talesperson m fl har 

motionerat om detta i riksdagen: Motion 2018/19:2779 En hållbar bostadspolitik. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

27.1 att MP beaktar ekosystemtjänster när vi gör avväganden kring grönytor och 

exploatering. 

 

Kommentar: 

MP har i regering medverkat till att två nya etappmål lagts fast kring ekosystemtjänster i 

förhållande till urbana miljöer. Kommunerna ska senast år 2020 ha tillgång till en utvecklad 

metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer 

vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter. Mot bakgrund av att dessa nya 

mål antagits anser vi att vi på statlig nivå gjort vad vi kan för att uppfylla kongressens önskan 

i denna fråga. Bör tilläggas att ett stort ansvar för dessa avvägningar ligger på kommunal 

nivå. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

28.1 att MP driver på arbetet med upprustning och utveckling av de kommunala VA-näten. 

 

Kommentar: 

En utredning om små avlopp är tillsatt: SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster Och 

frågan behandlas i en utredning och en proposition om klimatanpassning: Prop. 2017/18:163 

Nationell strategi för klimatanpassning. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

29.1 att MP verkar för att ett aktivt arbete med klimat- och sårbarhetsplaner bedrivs såväl 

regionalt som kommunalt. 

 

Kommentar: 

Regeringen har anslagit en större budget för klimatanpassning och tillsatt en utredning om 

klimatanpassning. En enkät behöver skickas till kommunerna om detta. 
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Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

30.1 att MP verkar för att exploatering av mark kombineras med insatser som stärker 

ekosystemtjänster. 

 

Kommentar: 

MP har i regering drivit igenom ett stöd för grönare städer, där bidrag ges till kommuner för 

åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer såsom 

naturmark, parker, planteringar, stränder, våtmarker och dagvattenanläggningar. MP har 

också i regering drivit igenom Sveriges första nationella klimatanpassningsstrategi samt 

ökade satsningar på klimatanpassning som kan handla om ekosystemtjänster med fokus på 

hantering av ökade skyfall och förändrade mönster vid nederbörd. Ett stort ansvar för dessa 

avvägningar ligger på kommunal nivå. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Ej uppfyllt 

 

Attsats: 

32.1 att MP verkar för att utveckla gröna hyreskontrakt med gemensamma sparmål och delad 

vinst för fastighetsägare och hyresgäster. 

 

Kommentar: 

I första hand en fråga för de kommunala bostadsbolagen, eventuellt i samarbete med SABO 

(allmännyttans paraplyorganisation). 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

34.2 att MP verkar för att flexibel byggnadsteknik används för att underlätta demontering, 

återanvändning, sortering, återvinning och anpassning till ny teknik i framtiden. 

 

Kommentar: 

Den 20 juni 2018 tog bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson emot ett 

delbetänkande av Kommittén för modernare byggregler. Kommittén presenterade två förslag 

som ska leda till minskad miljöpåverkan under byggprocessen och resurseffektiv 

byggmaterialanvändning:  

1. en innehållsförklaring ska följa med byggprodukter i syfte att skapa långsiktiga 

förutsättningar för resurseffektiv produktanvändning. 

2. ge Vinnova i uppdrag att under tio år skapa grupper med aktörer som har avgörande 

inflytande på val av byggmaterial. Vinnova ska också lämna bidrag till utvecklings- och 

forskningsstudier i syfte att åstadkomma nära-nollavfallbyggnader genom återanvändning 

och återvinning av byggmaterial och produkter. Vinnova ska även bedriva 

informationsspridning om erfarenheter från beställargrupperna arbete, utvecklings- och 

forskningsstudier till relevanta mottagare. 

Regeringen har även instiftat ett Informationscentrum för hållbart byggande. 
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Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

35.2 att MP verkar för att det utvecklas nya värderingsmodeller som bättre tar hänsyn till 

både de vinster och de kostnadsminskningar som satsningar på ekologisk och social 

hållbarhet kan bidra till. 

 

Kommentar: 

MP har i regering utvecklat statens budget till att inkludera nya ekologiska och sociala mått 

för samhällsutvecklingen kopplat till den ekonomiska politiken. I slutet av 2017 lanserade 

regeringen initiativet Stockholm Sustainable Finance Centre som syftar till att påskynda och 

främja skiftet i kapitalinvesteringar som krävs för att uppnå FN:s globala mål för hållbar 

utveckling och klimatmålen i Parisavtalet. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

36.1 att MP verkar för att öka kunskapen om, och snabba på utvecklingen av, nya finansiella 

instrument och investeringsmodeller som kan bidra till att städerna snabbare kan utvecklas i 

hållbar riktning. 

 

Kommentar: 

MP har i regering utrett gröna obligationer och infört stöd för hållbart och innovativt 

byggande i statens budget för 2018. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

37.1 att MP arbetar för att det ska vara möjligt för kommuner, landsting och regioner att 

fondera och skriva av investeringar och reinvesteringar i infrastruktur, fastigheter och socialt 

ansvarstagande. 

 

Kommentar: 

Kommuner och landsting kan redan idag skriva av investeringar i infrastruktur och 

fastigheter. MP har ställt sig bakom det nya finanspolitiska ramverket som appliceras från 

och med 2019, där ingår inga särskilda regler för avskrivningar avseende sociala 

investeringar. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

45.1 att MP verkar för att det i städerna ska finnas plats för skolor och förskolor med 

tillräckligt stora utemiljöer för lek, utevistelse och utepedagogik. 
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Kommentar: 

Utifrån en enkät som skickats ut till gruppledare i kommuner och regioner ser det ut som att 

målet är något man verkar för lokalt även om fler skulle kunna göra det. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

47.1 att MP verkar för att förtätning av bebyggelse ska ske utan att värdefulla kulturmiljöer 

skadas eller försämras. 

 

Kommentar: 

Riksdagen har antagit en ny kulturmiljöproposition och gett ett flertal myndigheter i uppdrag 

att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor inom ramen för sina befintliga 

uppgifter, resurser och verksamheter.  Proposition 2016/17:116 Kulturarvspolitik 

Kommunerna har planmonopol. Därför är detta i övrigt en kommunal fråga. Utifrån en enkät 

som skickats ut till gruppledare i kommuner och regioner ser det ut som att målet i attsatsen 

är något man verkar för lokalt även om fler skulle kunna göra det. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

5.4 att MP verkar för att en nationell strategi tas fram för att stödja bygg- och 

bogemenskaper. 

 

Kommentar: 

Partiets bostadspolitiska talesperson m fl har motionerat om detta i riksdagen: Motion 

2018/19:2779 En hållbar bostadspolitik. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

51.1 att MP ska verka för att i framtida upphandlingar av kollektivtrafik, ska även 

tillgänglighet för alla vara ett prioriterat område. Detta ska även gälla de biljettsystem som 

ska införas. 

 

Kommentar: 

Kollektivtrafik upphandlas även av länstrafiken. I flera regioner driver MP denna politik. En 

ytterligare samordning av denna politik på regionnivå kan behöva ske. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

29 av 73 



Miljöpartiet de grönas kongress 2019 Kongressbeslutsuppföljning 

 

6.1 att MP verkar för flexibla bottenvåningar och att det ska finnas både arbetsplatser, 

handel, service, bostäder och grönska när vi förtätar våra samhällen. 

 

Kommentar: 

Utifrån en enkät som skickats ut till gruppledare i kommuner och regioner ser det ut som att 

målet i attsatsen är något man verkar för lokalt även om fler skulle kunna göra det. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

66.1 att MP ska verka för att Akademiska Hus uppdrag att bygga studentbostäder utvidgas 

samt att vinstuttag ur bolaget stoppas och dess överskott återinvesteras i nytt och befintligt 

bestånd. 

 

Kommentar: 

Detta finns med i regeringens 22-punktsprogram för fler bostäder och arbetet pågår med att 

uppfylla det. Regeringen har uppdragit till Akademiska hus att bygga 28 000 bostäder till 

2026. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

75.1 att MP ska verka för att göra det billigare att flytta, antingen genom att sänka 

reavinstskatten vid försäljningen av bostad eller göra uppskovet mer generöst. 

 

Kommentar: 

MP har i regering förbättrat villkoren för uppskov från och med januari 2017. MP har också 

lyft frågan om sänkt reavinstskatt inom ramen för en större överenskommelse kring andra 

relaterade skatter för boende. I överenskommelsen med S-MP-C-L tas ytterligare steg då det 

framgår att räntebeläggningen på uppskovsbeloppet ska avskaffas. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

77.1 Att i de fall inga ändringar i byggprojektet tillkommit begränsa rätten för en person som 

utan framgång överklagat detaljplanen att sedan också överklaga bygglovet. 

 

Kommentar: 

Vi har har drivit detta på näringsdepartementet men det är svårt att få till en förändring på 

grund av legala hinder, i synnerhet i europarätten. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 
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79.1 att MP ska verka för att utreda hur ekonomiska styrmedel kan användas för att gynna 

hållbara byggmaterial, t ex genom ett bonus-malus-system där byggmaterial med höga 

utsläpp såsom betong beläggs med en avgift och byggmaterial med låga utsläpp såsom trä 

subventioneras 

 

Kommentar: 

Regeringens kommitté för modernare byggregler har i utrett behovet av styrmedel för att 

minska miljöpåverkan inklusive minskad spridning av särskilt farliga ämnen under 

byggprocessen. Kommitténs analys har visat att det finns två huvudsakliga hinder för 

resurseffektiv byggmaterialanvändning: Brist på information om innehåll i byggprodukter 

och brist på ekonomiska incitament att återanvända eller återvinna byggprodukter. SOU 

2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial. 

 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

80.1 att MP ska verka för att kommunernas rätt att ställa egna kvalitetskrav på byggnaders 

konstruktion samt miljö- och klimatprestanda återinförs. 

 

Kommentar: 

MP verkar nationellt och lokalt för att kommuner ska utnyttja marktilldelning till att ställa 

mer krav på bland annat miljö- och klimatprestanda. Eftersom det är tydligt att det inte finns 

någon riksdagsmajoritet för att återinföra möjligheten till kommunala särkrav har MP verkat 

på andra sätt för att säkerställa en bättre miljö- och klimatprestanda vid nybyggnation. 

Boverket fick under hösten 2017 i uppdrag av regeringen att lämna förslag till en 

klimatdeklaration av byggnader där livscykelperspektivet beaktas.  

En delrapport lämnades till regeringen i januari 2018, Klimatdeklaration av byggnader, 

förslag på metod och regler, delrapport, rapport 2018:1. I juni 2018 slutredovisades 

uppdraget. 

Proposition 2.1 Den täta gröna staden 

Beslut taget: 2016 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

81.1 att MP ska verka för att plan- och bygglagens föreskrifter om underhåll och varsamhet 

får starkare genomslag så att tillvaratagande och vård av befintligt byggnadsbestånd säkras. 

 

Kommentar: 

En kommitté ska genomföra en systematisk och grundlig översyn av 8 och 10 kap. plan- och 

bygglagen, 3–5 och 7 kap. plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler, Boverkets 

föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder och de standarder dessa 

hänvisar till i syfte att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat 

byggande. Kommittén ska även utreda regelverkets ändamålsenlighet, effektivitet och 

omfattning. Det står kommittén fritt att vid behov föreslå ändringar i detta och andra 

närliggande regelverk som ställer krav på utformning och konstruktion av byggnader och 

anläggningar. Se Dir. 2017:22 Genomgripande översyn av Boverkets byggregler m.m. 
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Motion 1.11 Rätten till rättvist åldrande för HBT (homo-bi-trans) 

personer 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

2. att MP ska verka för att en god HBTQ-kompetens säkerställs inom såväl offentligt som 

privat driven äldreomsorg i hela landet. 

 

Kommentar: 

Frågan drivs av MP lokalt och pågår kontinuerligt. Via flera uppdrag till socialstyrelsen finns 

numer bra vägledning på hemsidan, bland annat webbaserad utbildning. I regleringsbrevet 

för 2018 fanns i uppdraget till Socialstyrelsen "Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 

sexuell läggning,könsidentitet eller könsuttryck. Socialstyrelsen ska vidta insatser för att 

främja hbtq-personers lika rättigheter och integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie 

verksamhet. Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med 

Diskrimineringsombudsmannen (DO), Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, 

Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd och 

Statens skolverk. Under 2019 är DO sammankallande myndighet." 

 

Motion 1.4 Regionbildning och decentralisering 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

5. att MP verkar för att regionerna får ansvar för "arbetsmarknadspolitik". 

 

Kommentar: 

Frågan har stannat av i och med att regionreformen inte fick majoritet i riksdagen. Många 

regioner är för små för att kunna ta ett sådant ansvar och de sammanfaller inte heller med 

arbetsmarknadsregionerna. Vi har gjort det vi har kunnat. Om man ska gå vidare så får det 

bli med några enstaka regioner, de som har muskler men då måste det ju finnas en annan 

organisation för övriga regioner. Frågan kan därmed betraktas som uppfylld men kan såklart 

lyftas igen om de politiska förutsättningarna ändras. 

Motion 1.7 Dags för tillgänglig kollektivtrafik! 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

1. att MP verkar för att undanröja hinder för tillgänglighet och användbarhet av 

kollektivtrafik, för personer med funktionsvariationer, enligt principen om universell 

utformning. 

 

Kommentar: 

MP verkar för detta i flera regioner. 

Motion 1.7 Dags för tillgänglig kollektivtrafik! 

Beslut taget: 2017 

Status: Ej uppfyllt 
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Attsats: 

2. att MP ska utreda om lagstiftning är en lämplig metod för att öka tillgängligheten i 

kollektivtrafiken. 

 

Kommentar: 

Detta har inte utretts men flera regioner ställer nu krav på anpassning vid upphandling. 

Motion 1.9 Ett Sverige för alla 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1. att MP ska verka för att regelverket förändras så att medicinering i form av exempelvis 

sondmatning inte ses som egenvård och därigenom blir assistansberättigad tid. 

 

Kommentar: 

MP lyfte LSS-frågan tydligt i slutet av valrörelsen, inklusive frågan om andning och 

sondmatning. Åsa Lindhagen, ansvarig ledamot i har under hösten varit aktiv i frågan, både i 

kontakt med departement och organisationer. Frågan nämns också i : Motion 2018/19:2308 

"Förbättra och stärk LSS". I samband med budgetbehandlingen i socialutskottet har MP i 

enighet med övriga partier uttalat sig om vikten av av att andning och sondmatning ska ses 

som grundläggande behov. Ett tillkännagivande gjordes av majoriteten och samma hållning 

samt stärkta skrivningar markerades i ett särskilt yttrande från S, V och MP. Innebörden 

efter utskottets behandlingen och riksdagsbeslut är att den nya regeringen ska återkomma 

med ett lagförslag som säkerställer att andning och sondmatning ska anses vara 

grundläggande behov enligt lagen om LSS. Frågan om LSS finns också med i 

överenskommelsen mellan S-MP-L- C. 

Motion 1.9 Ett Sverige för alla 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

11. att alla universitet och högskolor ska ha tillgång till funktionshindersamordnare. 

 

Kommentar: 

Regeringen remitterade ett förslag till förändring i högskolelagen i "Promemorian Brett 

deltagande i högskoleutbildning". Förslaget innebar att universitet och högskolor i stället för 

att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan aktivt ska främja ett brett 

deltagande i utbildningen. Formuleringen ”främja ett brett deltagande” innefattar såväl 

rekryteringsfrämjande åtgärder som åtgärder för att i övrigt främja ett brett deltagande bland 

de som har antagits, till exempel genom att ge de antagna studenterna ett bra mottagande 

och stöd under hela utbildningen eller genom en ökad geografisk tillgänglighet. Detta innebär 

att universiteten och högskolorna ska vidta åtgärder för att främja att personer [...] oavsett 

[...] funktionsnedsättning [...]ska söka, påbörja och fullfölja en högskoleutbildning. Förslaget 

innebär visserligen inte att högskolorna måste ge tillgång till specifikt 

funktionshindersamordnare, men väl att de måste arbeta för att funktionshindrade ska 

kunna studera och ta examen. Promemorian möttes dock av hård kritik och förslaget drogs 

tillbaka. 
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Motion 10.12 Skicka inte asylsökande tillbaka till Afghanistan 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

6. att asylsökande inte skickas till Afghanistan under rådande omständigheter och att 

Migrationsverket uppdrag att följa UNHCR:s rekommendationer. 

 

Kommentar: 

Maria Ferm har uppmärksammat säkerhetsläget i Afghanistan i samband med seminarier 

och uttalanden i media, bland annat i samband med en studieresa till Kabul som 

genomfördes 2017. Vi är tydliga med att partiets åsikt är att situationen i Afghanistan är för 

farlig för att människor ska utvisas dit, men att vi står bakom den ordning som innebär att 

det är Migrationsverket och domstolarna som ska göra dessa bedömningar och fatta beslut i 

enskilda ärenden, inte politiker. Vi har också kämpat hårt och förhandlat fram den lag som 

innebär att många ensamkommande unga från bland annat Afghanistan ges möjlighet till 

uppehållstillstånd istället för att utvisas. 

Motion 10.16 Uppehållstillstånd 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1. att MP verkar för att studier jämställs med förvärvsarbete när uppehållstillstånd prövas. 

 

Kommentar: 

Maria Ferm har motionerat om förslaget till riksdagen 2017/2018. 

Motion 10.3 Ensamkommande barn 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

3. att barn och unga som fortfarande går i skolan får behålla familjehem, gode män och skola. 

 

Kommentar: 

MP har under mandatperioden 2014-2018 arbetat för att förbättra situationen för 

ensamkommande unga som hunnit bli 18 år under asylprocessen. Vi har förhandlat fram 

flera satsningar som innebär: Att det blir möjligt för den som har fyllt 18 år att fullfölja sina 

studier även efter en eventuell flytt, att det blir möjligt att påbörja nationella program även 

om man är kvar i asylprocessen och har fyllt 18 år och att kommunerna fått ekonomiskt stöd 

för att kunna möjliggöra för dessa ensamkommande unga att bo kvar i samma kommun och 

kunna fortsätta sina studier där. 

Motion 10.4 Flitiga Khadija söker jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Ej uppfyllt 

 

Attsats: 

3. att MP verkar för en översyn kring fackens möjlighet att yttra sig för att skapa större 

rättssäkerhet och motverka falska yttranden. 
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Kommentar: 

Ansvarig ledamot under föregående mandatperiod bedömde att det inte var möjligt att driva 

detta under dåvarande regeringssamarbete 

Motion 10.4 Flitiga Khadija söker jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

5. att MP ska verka för att undanta arbetskraftsmigranter från försörjningskravet ifall de vid 

sidan av arbetet studerar och inte erhåller offentlig bidrag från Sverige, 

 

Kommentar: 

MP har under mandatperioden 2014-2018 fått arbeta hårt för att värna de liberala reglerna 

för arbetskraftsinvandring i Sverige. Under valrörelsen har Maria Ferm i en linjeartikel om 

Miljöpartiet migrationspolitik beskrivit att vi vill ta nya steg för att regelverket ska utvecklas 

och bli mer flexibelt, så att arbetstagarnas rättigheter stärks samtidigt som det ska bli enklare 

för företag att rekrytera. Att vi vill fortsätta att utveckla ett öppet regelverk för 

arbetskraftsinvandringen finns också med i valmanifestet och januariavtalet mellan MP, S, C 

och L. Vidare har Maria Ferm motionerat i riksdagen om ett antal förändringar vi vill se av 

regelverket. 

Motion 10.6 Förbättra asylsökandes psykiska hälsa 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

2. att MP genom statlig finansiering verkar för flyktingmedicinsk spetskompetens i alla 

landsting dit personer med traumarelaterad psykisk ohälsa kopplat till migration har rätt att 

vända sig till, även asylsökande och EU-migranter. 

 

Kommentar: 

För ökad tillgänglighet till vård och behandling för asylsökande och nyanlända avsatte 

regeringen 40 miljoner kronor 2017 och 2018. Inom denna satsning fanns medel till  Röda 

Korset och Vårsta diakoni för att utveckla och utöka psykiatrisk traumavård, samt till 

Länsstyrelsen i Skåne för att ta fram fördjupningsutbildningar inom psykisk hälsa i 

utbildningsplattformen för samhälls- och hälsokommunikation till nyanlända. 10 miljoner 

kronor har gått till 17 ideella organisationer  i verksamhetsbidrag för att förebygga psykisk 

ohälsa hos barn och unga i migration. Samma satsning för 2019. Satsningen gäller dock inte 

EU-migranter. 

Motion 11.10 Renskötsel och hållbar skogsförvaltning 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1. att MP i sin skogspolitik i renbetesområden systematisk inkluderar samebyar och deras 

intressen. 

 

Kommentar: 
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MP har drivit på för konsultationsordning, kulturdepartementet har skrivit fram ett färdigt 

förslag på lagrådsremiss som däremot inte vunnit bifall från hela regeringen. 

Motion 11.10 Renskötsel och hållbar skogsförvaltning 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

2. att MP verkar för att avverkningsåldern höjs från dagens nivå, för att gynna tillväxten av 

lavtäcken. 

 

Kommentar: 

MP har i regering drivit på för en större miljöhänsyn i skogsvårdslagen, men motståndet från 

andra partier har varit stort och miljöhänsynen i skogsbruket är fortfarande alldeles för svag. 

MP har också i regering drivit igenom ett stöd för hyggesfritt skogsbruk. MP har även antagit 

ett skogspolitiskt program t ex med det uttalade målet om att  rennäringen ska ges ökad 

möjlighet att påverka skogsbruket på vintermarkerna. I programmet finns också krav på 

förbättrade samråd och ett ökat hänsynstagande, som till exempel skonsam markberedning 

och höjd avverkningsålder i renbetesområden. 

Motion 11.10 Renskötsel och hållbar skogsförvaltning 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

3. att MP verkar för att organisera en dialog med renskötselsektoren för att ta hänsyn till 

deras traditionell kunskap och stötta deras krav för att få starkare rättigheter för att påverka 

skogsförvaltning. 

 

Kommentar: 

MP har varit drivande i att Sametinget och Naturvårdsverket i mars 2017 fick i uppdrag att 

föreslå åtgärder för att stärka bevarandet av traditionell kunskap om Sveriges biologiska 

mångfald. I mars 2018 levererades uppdraget och där finns bl a förslag om att stärka 

Sametingets roll i miljömålssystemet och genom att vidareutveckla renbetesplanerna. Det 

föreslås också ett pilotprojekt för att tillgängliggöra och stärka bevarandet av traditionell 

kunskap. Naturvårdsverket och Sametinget har engagerat sig i frågan och anser att regionala 

handlingsplaner för Grön infrastruktur är avgörande för renskötsel och samisk kultur. 

Motion 11.10 Renskötsel och hållbar skogsförvaltning 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

4. att MP verkar för att renskötselnäringens behov för skog av viss ålder och renskötsel som 

ekologisk och social hållbar näring beaktas. 

 

Kommentar: 

MP har i regering drivit på för en större miljöhänsyn i skogsvårdslagen, men motståndet från 

andra partier har varit stort och miljöhänsynen i skogsbruket är fortfarande alldeles för svag. 

MP har också i regering drivit igenom ett stöd för hyggesfritt skogsbruk. MP har även antagit 

ett skogspolitiskt program t ex med det uttalade målet om att  rennäringen ska ges ökad 

möjlighet att påverka skogsbruket på vintermarkerna. I programmet finns också krav på 
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förbättrade samråd och ett ökat hänsynstagande, som till exempel skonsam markberedning 

och höjd avverkningsålder i renbetesområden. 

Motion 11.12 Tydligare gruvpolitik 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

2. att MP verkar för att förbjuda all brytning samt prospektering inom Nationalparker, 

fjällurskog samt Natura 2000-områden. 

 

Kommentar: 

Uranbrytning har förbjudits. Riksdagsledamot Jonas Eriksson har motionerat om att en 

utredning ska tillsättas med uppdrag att peka ut fler platser där gruvbrytning ska förbjudas. 

Motion 2018/19:2332 En hållbar mineralpolitik. 

Motion 11.12 Tydligare gruvpolitik 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

4. att ändra attsats 3 till: att MP verkar för att stärka minerallagen så att 

redovisningsskyldighet kring ekologisk bärighet förtydligas. 

 

Kommentar: 

En motion har lagts som bland annat behandlar detta. Motion 2018/19:2332 En hållbar 

mineralpolitik. En utredning har tillsatts av regeringen om ekonomisk bärighet för gruvor 

(SOU 2018:59). Sammantaget konstaterar utredningen att dagens system med säkerheter 

innebär att staten och i slutändan skattebetalarna löper en betydande risk att tvingas träda in 

och finansiera kostnader för efterbehandling som verksamhetsutövarna borde ha stått för. 

Utredningen ger ett antal förslag för att minska dessa risker. 

Motion 11.12 Tydligare gruvpolitik 

Beslut taget: 2017 

Status: Ej uppfyllt 

 

Attsats: 

6. föreslår att MP verkar för att stärka talerätten genom att öppna upp för överklaganden mot 

prospekteringstillstånd. 

 

Kommentar: 

MP har inte drivit denna fråga specifikt men har drivit på för samers talerätt i den generella 

konsultationsordningen. 

Motion 11.14 Förbättrad mineralpolitik 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1. att MP verkar för att en utredning görs om fastighetsskatt eller del av fastighetsskatt för 

naturtillgångar som till exempel  vattenkraft, enligt norsk modell kan återföras till region 

eller kommun där naturresursen är belägen. 
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Kommentar: 

I och med att detta är med i klimatfärdplanen som antagits av partistyrelsen är 

kongressbeslutet att betrakta som uppfyllt. 

Motion 12.14 Ge alla barn klagorätt 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1. att MP verkar för att Sverige ratificerar tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om 

individuell klagorätt. 

 

Kommentar: 

MP verkade för frågan i samband med förhandlingarna inför att inkorporera 

Barnkonventionen i svensk lag, dock utan resultat.  Åsa Lindhagen, ansvarig ledamot i 

socialutskottet har lagt en särskild motion i frågan hösten 2018: Motion 2018/19:1392 

Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll och klagorätt. 

Motion 12.16 Hedersproblematik 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

2. att MP verkar för att barn ska ha tillgång till skolgång under den period de lever under 

skyddade boendeformer. 

 

Kommentar: 

I utredningen Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat 

boende SOU 2017:112 föreslås bland annat att barnets rätt till skolgång ska säkerställas. 

Om barnet behöver byta skola till följd av vistelsen i skyddat boende, ska socialnämnden 

kunna besluta om att samtycke från endast en vårdnadshavare behövs. MP har verkat för 

frågan i regering och beslutet kan därmed betraktas som uppfyllt. 

Motion 12.7 Befrämja samverkan med ideell sektor inom 

äldreområdet 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

1.att MP verkar för att främja samverkan inom äldreområdet mellan kommun och ideell 

sektor. 

 

Kommentar: 

Detta är en kommunal fråga. Vissa kommuner gör detta men vi  behöver uppmuntra dem att 

fortsätta. 

Motion 12.9 Begränsning av fyrverkerier 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 
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1.att MP verkar för att tillstånd att använda fyrverkerier alltid ska krävas, oavsett tid på året. 

 

Kommentar: 

Frågan har lyfts inom ramen för regeringssamarbetet och motioner har lagt i riksdagen. 

Tillstånd för fyrverkeri med pinne kommer att krävas men våra ansträngningar har inte lett 

så långt som vi vill. Dock har MP verkat för det. Motionen kan därför betraktas som uppfylld. 

Motion 12.9 Begränsning av fyrverkerier 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

4. att MP verkar för att köp av fyrverkerier kräver uppvisande av tillstånd. 

 

Kommentar: 

Frågan har lyfts inom ramen för regeringssamarbetet men inte lett till någon åtgärd. Dock 

har MP verkat för det. Motionen kan därför betraktas som uppfylld. 

Motion 12.9 Begränsning av fyrverkerier 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

5. att MP verkar för att minska metall- och kemikalieföroreningar samt ljudstörningar 

orsakade av fyrverkerier. 

 

Kommentar: 

MP har i regering bidragit till att öka takten i arbetet med en giftfri miljö och drivit på för fler 

generella förbud av kemikalier på EU-nivå och drivit frågan om tillstånd för fyrverkerier. 

Motionen kan därmed anses vara uppfylld. Riksdagsledamöter har motionerat om ytterligare 

skärpningar. 

Motion 13.3 Förgröna ekonomin 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1. att MP verkar för att koldioxidskatten utvidgas till samhällets alla sektorer och höjs över 

tid. 

 

Kommentar: 

MP har presenterat och genomfört förslag för att koldioxidskatt ska omfatta flera sektorer 

och att fler miljöskatter ska indexeras. 

Motion 13.3 Förgröna ekonomin 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

10. att riksdagsgrupp och ministrar verkar för att investeringar i infrastruktur i högre grad 

ska finansieras med markarrenden på marknadsmässig nivå. 
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Kommentar: 

Sverigeförhandlingen har tittat på liknande lösningar avseende finansiering av 

Höghastighetsbanor. När dess byggs kommer vi också kunna få praktisk erfarenhet av hur 

det fungerar. 

Motion 13.3 Förgröna ekonomin 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

2. att MP verkar för att utreda ett system för beskattning av alla växthusgaser. 

 

Kommentar: 

Det finns i nuläget inget samlat sådant förslag. Däremot är partiets linje att öka och bredda 

miljö- och klimatskatter med intentionen att förorenaren ska betala för utsläppen. 

Motion 13.3 Förgröna ekonomin 

Beslut taget: 2017 

Status: Ej uppfyllt 

 

Attsats: 

6. att MP verkar för att utreda komplement till stödet vid start av näringsverksamhet, 

exempelvis med ett statligt lån som liknar CSN-lånet, som är tillgängligt för den som startar 

företag, men idag inte kvalificerar sig för stöd vid start av näringsverksamhet. 

 

Kommentar: 

Riksdagskansliet gör en första utredning med hjälp av riksdagens utredningstjänst. 

Motion 13.3 Förgröna ekonomin 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

7. att MP verkar för att CSN:s fribeloppsgräns höjs. 

 

Kommentar: 

Frågan ingick i kommittédirektiv: Åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom 

och främja effektivare studier Dir. 2017:80 Utredaren ska bland annat. "föreslå väl avvägda 

nivåer för fribeloppet inom studiemedelssystemet för alla utbildningsnivåer." Utredaren 

lämnade förslag på ett åldersrelaterat fribelopp i tre nivåer. Studerande som är yngre än 30 

år ska få ett sänkt fribelopp. Studerande som är 30 till 39 år ska ha samma fribeloppsnivå 

som i dag. Studerande som är 40 år eller äldre ska få ett höjt fribelopp. Sänkningen 

respektive höjningen uppgår till cirka 25 000 kronor (2018) vid heltidsstudier i 40 veckor. 

Orsaken till uppdelningen är att det bedöms som viktigt att stimulera snabbare 

genomströmning på utbildningen i yngre år - dvs, studenterna bör fokusera på sin utbildning. 

Regeringen har inte gått vidare med e proposition utifrån utredningens förslag. 

Motion 13.3 Förgröna ekonomin 

Beslut taget: 2017 

Status: Ej uppfyllt 

 

Attsats: 
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9. att riksdagsgrupp och ministrar verkar för att låta utreda hur en ny företagsform, där alla 

som berörs av företagets verksamhet (stakeholders) får reellt inflytande, skulle kunna införas, 

såsom redan skett i USA, Frankrike m fl länder. 

 

Kommentar: 

Det finns redan i dag möjlighet att använda associationsformer som stiftelse och ekonomisk 

förening. Det har därför inte varit prioriterat att verka för denna förändring. 

Motion 14.11 Skapa nya vägar till egen försörjning 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1.att MP verkar för att dagens marginaleffekt på 100 % för personer med försörjningsstöd 

först elimineras, och sedan efter en ökad grad av försörjning (som anses stå nära en helt egen 

försörjning), återupptas stegvis. 

 

Kommentar: 

Förslag att denna avskrivs då motionen bygger på ett felaktigt antagande. Sedan 2013 finns i 

4 kap 1 b § i Socialtjänstlagen regeln  "För den som har fått försörjningsstöd under sex 

månader i följd ska 25 procent av inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen 

av rätten till bistånd enligt 1 § (särskild beräkningsregel). Den särskilda beräkningsregeln 

gäller under två år. Därefter måste kravet på att försörjningsstöd ska ha lämnats under sex 

månader i följd uppfyllas på nytt för att den särskilda beräkningsregeln ska gälla igen. Den 

särskilda beräkningsregeln gäller inte inkomster som anges i 1 a §. Lag (2013:421)." (Detta 

sistnämnda gäller att bla sommarjobb för ungdomar ej räknas med, en ändring som MP 

tidigare stridit för.) 

Motion 15.10 Bättre villkor för delningstjänster för mindre fordon 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1. att MP verkar för att olika former av delägande i fordon blir mer förmånligt ekonomiskt. 

 

Kommentar: 

I överenskommelsen med S-MP-C-L från januari framgår att bilpooler ska stimuleras och att 

skatteregler ska underlätta för cykelpendling. 

Motion 15.14 Konkret plan för fossilfri vägtrafik 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1. att MP i riksdagen och regeringen arbetar för att sätta ett definitivt datum för förbud mot 

försäljning av fossila drivmedel för vägtrafik. 

 

Kommentar: 

I överenskommelsen S-MP-C-L finns följande skrivning: "Ett årtal ska utredas för när fossila 

bränslen ska vara helt utfasade." 
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Motion 15.16 Stadens roll i omställningen till ett hållbart 

transportsystem 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

6. att MP verkar för en mobilitetsnorm istället för en parkeringsnorm vid nybyggnation. 

 

Kommentar: 

Partiets bostadspolitiska talesperson m fl har motionerat om detta i riksdagen: Motion 

2018/19:2779 En hållbar bostadspolitik 

Motion 15.16 Stadens roll i omställningen till ett hållbart 

transportsystem 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

8. att MP verkar för att intäkter från dagens trängselskattesystem tillfaller kommuner och 

regioner för lokala klimatvänliga investeringar. 

 

Kommentar: 

Trängselskatten är statlig och intäkterna går till staten. MP har ju sedan länge drivit att både 

beslut om trängselskatt och handhavande av intäkter ska kunna göras lokalt/regionalt. Dock 

har vi i regeringssamarbetet ännu inte fått genomslag för vår linje. 

Motion 15.4 Tågtrafiken och infrastrukturens roll i omställningen till 

ett hållbart transportsystem 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

1. att MP verkar för att Trafikverket får ett övergripande ansvar (det som tidigare kallades 

sektorsansvar) att de trafikpolitiska målen ska nås. 

 

Kommentar: 

Ett nytt infrastrukturdepartement har inrättats vilket ger bättre möjligheter att styra 

trafikverket, exakt hur behöver regeringen ta ställning till under kommande mandatperiod. 

Motion 15.5 Underlätta för resebyråer att arrangera tågresor i Europa 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1. att MP verkar för att alla kollektivbolag i EU erbjuder öppna digitala tjänster för att söka 

och boka resa. 

 

Kommentar: 

Kongressutspel inför valet om att det ska bli enklare att ta tåget till Europa, bland annat 

ingick att all tågdata ska öppnas upp så att tredjehandsaktörer kan göra det lika enkelt att 

boka tåg som flyg. MP har också drivit denna fråga på EU-nivå med stor framgång, 
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parlamentet röstade i nov 2018 igenom ett antal förslag som kommer att underlätta för 

tågresandet inom EU. Nya regeringen ska göra det enklare att boka utlandsresor med tåg. 

Motion 15.7 Inför en glesbygdsbonus och inkludera el-cyklar i 

bonus-malus systemet 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1. att MP verkar för att tillsätta en utredning om hur en ”glesbygdsbonus” skulle kunna 

införas i bonus-malus-systemet, i syfte att påskynda omställningen till en fossilfri 

fordonsflotta. 

 

Kommentar: 

MP har drivit frågan, till exempel genom utspel i SVT i valrörelsen. 

Motion 16.10 Gratis mensskydd 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1. MP verkar för att kostnadsfria mensskydd erbjuds. 

 

Kommentar: 

Detta är en tydlig punkt i programfördjupning jämställdhet som är framtagen av 

jämställdhets- och mångfaldskommittén och beslutad av partistyrelsen 2018. Frågan drivs av 

MP på lokal nivå i vissa kommuner och landsting.  

 

Annika Hirvonen Falk, jämställdhetspolitisk talesperson har även framgångsrikt stått upp för 

frågor som rör mens i tex opinion live på SVT hösten 2018 på tema menscertifiering av 

arbetsplatser, vilket kan inkludera kostnadsfria mensskydd. 

 

Motion 16.2 Avskaffa diskriminerande regler för blodgivning 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

3. att partistyrelsen bevakar frågan om att avskaffa diskriminerande regler för blodgivning. 

 

Kommentar: 

Socialstyrelsen har i uppdrag att uppdatera föreskrifter i samverkan med andra myndigheter 

och organisationer. Arbetet förväntas starta i februari 2019.  

 

Motion 16.8 En narkotikapolitik som räddar liv 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 
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2. att MP ska verka för en statlig utredning om beroendevård med speciellt fokus på 

smittskydd och behandling, där ny kunskap och erfarenheter från omvärlden på området 

beaktas. 

 

Kommentar: 

MP  har återkommande i förhållande till socialdepartementet lyft behov av att på nytt se över 

missbruksfrågorna.Den tidigare missbruksutredningen har många år på nacken och 

huvudmannafrågan är också angelägen. Behovet av minskade "stuprör" mellan psykiatri och 

missbruksvård har aktualiserats hösten 2018 genom fallet Sanne på SVT. Vi har i olika 

mediala sammanhang tryckt på vikten av ny utredning. I och med att MP har verkat för 

frågan kan beslutet ses som uppfyllt. 

Motion 2.8 Koldioxidmärkning 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

1. att MP verkar för en utredning av en koldioxidmärkning av varor och tjänster i Sverige. 

 

Kommentar: 

Riksdagen har antagit Proposition 2017/18:229 Miljöinformation om drivmedel som handlar 

om att drivmedlens klimatpåverkan ska visas vid pumparna för den som tankar. Märkningar 

är viktiga för ökad konsumentmakt men den offentliga sektorns konsumtion orsakar nästan 

40 % av koldioxidutsläppen som kommer från konsumtion i Sverige. Den offentliga 

konsumtionen domineras av byggsektorn, kollektivtrafik, fastigheter, skola och omsorg. 

Genom att staten, landsting och kommuner ställer krav på sina inköp kan troligen större 

effekt åstadkommas snabbare än genom fler miljömärkningar som riktar sig till privata 

konsumenter. 

Motion 3.11 Det gröna samhället 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

2.  att MP verkar för att regeringen inleder dialog med Sveriges regioner och landsting om att 

införa ett enhetligt biljettsystem för kollektivtrafiken i hela Sverige. 

 

Kommentar: 

Den nya regeringen ska genomföra detta. Det är en del i överenskommelsen mellan 

S-MP-C-L. 

Motion 3.12 Drivmedlens roll i omställningen till ett hållbart 

transportsystem 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

11. att MP verkar för att utbyggnaden av infrastrukturen för flytande gas skapar möjligheter 

för sjöfarten till en övergång från bunkeroljan till förnybara drivmedel. 

 

Kommentar: 
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Det nämns i klimatfärdplanen och är en en utveckling som pågår på grund av EU:s skärpta 

utsläppskrav för sjöfart. 

Motion 3.12 Drivmedlens roll i omställningen till ett hållbart 

transportsystem 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

5. att MP agerar för att en plan för en landstäckande utbyggnad av laddinfrastruktur samt 

distributionsstruktur och tankställen för biogas tas fram under innevarande mandatperiod 

för ett snabbt införande. 

 

Kommentar: 

MP har drivit det och det finns med i klimatfärdplanen. Möjligheten att ladda och tanka 

miljöbilar kommer också prioriteras av den nya regeringen. 

Motion 3.12 Drivmedlens roll i omställningen till ett hållbart 

transportsystem 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

9. att MP verkar för att Sveriges användning av biodrivmedel ska vara långsiktigt hållbar och 

att Sverige i så stor utsträckning som möjligt är självförsörjande på biodrivmedel. 

 

Kommentar: 

MPt verkar för detta men en konflikt finns i relation till frågan om biologisk mångfald och 

markanvändning för att binda kol. 

Motion 3.15 Konsumtionsmål för klimatutsläpp 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

2. att MP tydligt driver etappmål för växthusgasutsläpp från svensk konsumtion för varje 

mandatperiod med start för mandatperioden 2018-2022. 

 

Kommentar: 

MP har verkat för detta. I partimotionen, "Effektiv styrning mot klimatmålen 2018/19:2733", 

föreslår MP ett så kallat konsumtionsmål samt att åtgärder ska tas fram i syfte att minska 

klimatpåverkan som vår konsumtion leder till i andra länder. I motionen finns också förslag 

på att det ska tas fram sektorsmål för fler områden än transporterna, och att etappmål bör tas 

fram för varje sektor. Det är rimligt att se de konsumtionsbaserade utsläppen som en egen 

sektor. I klimatfärdplanen finns det också med som ett förslag. 

Motion 3.16 Konvertera till fossilfritt 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 
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1. att MP verkar för att införa ett stöd för efterkonvertering av fossildrivna fordon till el- eller 

biogasdrift. 

 

Kommentar: 

Detta finns i klimatfärdplanen och kan därför betraktas som uppfyllt. 

Motion 3.19 Stödåtgärder för efterkonvertering av fordon 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1. att MP verkar för att regler och rutiner förenklas ytterligare vid efterkonvertering; gällande 

alla fordon och drivmedel som leder till mindre klimatpåverkan. 

 

Kommentar: 

Detta finns i klimatfärdplanen och kan därför betraktas som uppfyllt. 

Motion 3.19 Stödåtgärder för efterkonvertering av fordon 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

2. att MP verkar för att organisationer som är rådgivande inför och under en konvertering 

tilldelas nödvändiga resurser. 

 

Kommentar: 

Om detta drivs igenom i regering behöver såklart resurser avsättas till det också. 

Motion 3.5 Intäktsreglering för elnätet, elnätsavgifter och mycket 

mera 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

4. att MP verkar för att intäktsregleringen av elnäten även ska styra mot energieffektivisering, 

bättre förutsättningar för 100 procent förnyelsebar el, utbyggnad av elnätet och en ökad 

användning av efterfrågeflexibilitet. 

 

Kommentar: 

En motion har lagts om detta. Det står i klimatfärdplanen. Energimarknadsinspektionen har 

utrett frågan och regeringen har skrivit fram en lagrådsremiss: Dnr M2018/00743/R 

Elmarknadsfrågor. Beslutet kan därför betraktas som uppfyllt. 

Motion 3.9 Strategi för förnybar el i Europa 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1. att MP verkar för en strategi för förnybar el i Europa, som innebär: att Sverige ökar sin 

export av el till övriga Europa i syfte att tränga undan fossilkraft och även bjuder in andra 

länder att medverka i detta syfte. 
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Kommentar: 

Detta finns i klimatfärdplanen och kan därför betraktas som uppfyllt. 

Motion 4.3 En röd tråd i mottagandet av människor som söker asyl - 

kommunplacering för asylsökande 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

2. att MP verkar för att nyanlända, i den mån det är möjligt, ska anvisas till samma kommun 

som de har bott i som asylsökande. 

 

Kommentar: 

Maria Ferm har motionerat om frågan till riksdagen 2017/2018. Migrationsverket har också 

fått i uppdrag att "när det är möjligt, inom ramen för kommuntalen, anvisa personer till 

samma kommun som de bott i under asyltiden. 

Motion 4.3 En röd tråd i mottagandet av människor som söker asyl - 

kommunplacering för asylsökande 

Beslut taget: 2017 

Status: Ej uppfyllt 

 

Attsats: 

4. att MP verkar för att Migrationsverket ges direktiv att säkerställa ett fungerande 

kontrollsystem för kvaliteten på anläggningsboenden, framför allt med ett barn- och 

jämställdhetsperspektiv. 

 

Kommentar: 

Frågan bör lyftas framöver i lämpligt sammanhang. 

Motion 4.4 Från nyanländ till nyanställd 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

10. att MP verkar för att tillåta praktik för nyanlända årets alla månader istället för dagens 

överenskommelse där fackliga organisationer har satt stopp för praktik flera månader om 

året. 

 

Kommentar: 

Arbetsmarknadens parter har enats kring en modell för så kallade etableringsjobb. 

Etableringsjobben fångar i stort upp andemeningen i attsatsen, om än ej exakt det som avses. 

Det finns också flera åtgärder för att nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden i 

uppgörelsen S-MP-C-L. 

Motion 4.4 Från nyanländ till nyanställd 

Beslut taget: 2017 

Status: Ej uppfyllt 

 

Attsats: 
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11. att MP verkar för att ge nyanlända rätt till 4 aktivitetsfria veckor per år - i praktiken är det 

idag enbart denna grupp arbetslösa som har krav på 40 timmars planerad aktivitet året om 

för att få ekonomisk ersättning. 

 

Kommentar: 

Detta är ett problem för alla arbetslösa men är naturligtvis störst för de som står längst ifrån 

arbetsmarknaden. Konsekvenserna av att genomföra detta, till exempel de ekonomiska, har 

på MP:s initiativ utretts av riksdagens utredningstjänst. I sin rapport (2018:1699) skriver de: 

Sammanfattningsvis är möjligheterna till ledighet med ersättning i dagsläget begränsade för 

de grupper frågeställningen avser. Kostnaden för ett införande av semester på samma 

grunder som för månadsavlönade arbetstagare uppskattas under 2019-2021 uppgå till 1,7 

miljarder årligen för personer arbetslösa mer än 6 månader, 1,1 miljarder årligen för personer 

arbetslösa mer än 12 månader, och 0,1-0,4 miljarder årligen för personer i 

etableringsprogrammet." 

Motion 4.4 Från nyanländ till nyanställd 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

12. att MP arbetar för att nyanlända med uppehållstillstånd ska få arbetstillstånd i EU för 

arbetspendling över nationsgränser. 

 

Kommentar: 

MP driver frågan i EU-parlamentet 

Motion 4.4 Från nyanländ till nyanställd 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

14. att MP verkar för att ta bort obligatoriet om förfrågan till facklig organisation som 

Arbetsförmedlingen gör innan beslut om praktik eller vissa anställningsstöd, 

 

Kommentar: 

Ansvarig ledamot under föregående mandatperiod bedömde att det inte var möjligt att driva 

detta under dåvarande regeringssamarbete. I överenskommelsen mellan S-MP-C-L finns 

med en passus om att etableringsjobb även ska kunna gå till företag som inte har 

kollektivavtal. 

Motion 4.4 Från nyanländ till nyanställd 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

4. att MP verkar för att permanenta uppehållstillstånd kan ges även för studier vid universitet 

eller högskola så länge dagens tillfälliga regler gäller. 

 

Kommentar: 

Helt avhängig av vad som händer med tillfälliga lagen. Maria Ferm har motionerat om 

förslaget till riksdagen 2017/2018. 
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Motion 4.4 Från nyanländ till nyanställd 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

5. att MP verkar för att ge PUT vid anställning med anställningsstöd. 

 

Kommentar: 

Maria Ferm har motionerat om förslaget till riksdagen 2017/2018. 

Motion 4.7 Låt asylsökande arbeta 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

2. att MP ska verka för att fler asylsökande ges rätt att arbeta från dag ett. 

 

Kommentar: 

Vi har drivit på för att få frågan utredd inom regeringskansliet. Vi har också skrivit 

debattartiklar och ordnat seminarium i Almedalen om frågan. Dock har vi tyvärr inte kunnat 

skapa enighet i regeringen kring detta. 

Motion 5.12 Biståndet och avräkningar för flyktingmottagande 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1. att MP ska verka för att Sverige ska vara ett positivt föredöme för andra OECD-länder, och 

säkerställa att de svenska principerna för eventuella flyktingavräkningar – om de tillämpades 

av alla OECD-länder – skulle leda till att OECD:s samlade flyktingavräkningar minskar 

väsentligt. 

 

Kommentar: 

Vi gör fortfarande avräkningar. Vi har drivit på för transparens om vad man avräknar i 

OECD-DAC. Vi vill hålla nere avräkningarna. Arbetet fortsätter så långt det går i regering, 

men punkten föreslås arbetas in i partiprogram valmanifest eller annat inriktningsdokument 

och kan därmed markeras som uppfyllt. 

Motion 5.16 Modernisera Europa 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

3. att MP verkar för att sänka rösträttsåldern till 16 år i det svenska valet till EU-parlamentet. 

 

Kommentar: 

Frågan ligger i demokratiutredningen. Finns inget stöd i riksdagen för att lägga fram det. Det 

går inte att göra mer just nu men frågan nämns i både partiprogrammet och valmanifestet. 

Beslutet kan därmed betraktas som uppfyllt. 
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Motion 5.9 Befria oss från maktförskjutande avtal av typen 

CETA/TTIP/TISA 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

2. att MP verkar för att regeringen skickar en förfrågan till EU-domstolen kring huruvida 

CETA-avtalet är förenligt med EU:s fördrag. 

 

Kommentar: 

En sådan förfrågan har redan inlämnats av Belgien. Ytterligare en behöver därför inte lämnas 

in. 

Motion 5.9 Befria oss från maktförskjutande avtal av typen 

CETA/TTIP/TISA 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis Uppfyllt 

 

Attsats: 

6. att MP ser negativt på att handelsavtal inbegriper investeringsskyddsdomstolar och 

liknande tvistlösningsmekanismer, som ger företag särskilda rättigheter att stämma stater 

utanför den normala rättsprocessen för att de fattar demokratiska beslut till skydd för miljö, 

hälsa och välfärd. 

 

Kommentar: 

I argumentationshandledningen Så tycker vi står att MP ser negativt på att  handelsavtal 

inbegriper investeringsskyddsdomstolar. 

Motion 9.12 Utomhuspedagogik 

Beslut taget: 2017 

Status: Ej uppfyllt 

 

Attsats: 

4. att MP verkar för en bredd och ett djup av miljö-, klimat-, hållbarhet-, och 

utomhuspedagogiska frågor förstärks inom lärarutbildningen". 

 

Kommentar: 

Det kommer en stor översyn av lärarutbildningen inom några år och i det sammanhanget 

avser vi att lyfta frågorna. 

Proposition 13.1  En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö 

och jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

10. att MP anser att den ekonomiska politiken ska vara feministisk och syfta till att bryta 

könsmaktsordningen. 

 

Kommentar: 
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MP verkar på flera sätt för att bryta könsmaktsordningen och den ekonomiska politiken är ett 

viktigt verktyg för det. I valmanifestet finns flera sådana förslag, bland annat höjd 

garantipension och höjt underhållsstöd är exempel på ekonomisk politik som bidrar till detta. 

Proposition 13.1  En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö 

och jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

12. att MP verkar för att Sverige sätter upp ett tidsatt, mätbart mål för minskning av våra 

klimatpåverkande utsläpp ur ett konsumtionsperspektiv. 

 

Kommentar: 

MP har verkat för detta. I partimotionen "Effektiv styrning mot klimatmålen 2018/19:2733" 

föreslår MP ett så kallat konsumtionsmål samt förslag om att ta fram åtgärder i syfte att 

minska klimatpåverkan som vår konsumtion leder till i andra länder. Förslaget har bland 

annat tagits fram i arbetet med klimatfärdplanen. Frågan har också drivits i 

regeringsställning,  bland annat i samband med finansplanen. I strategin för hållbar 

konsumtion som antogs i 2017 års budget tas också fasta på behovet av mer kunskap om 

konsumtionens utsläpp. I överenskommelsen mellan S-MP-L-C finns uppdrag till 

Miljömålsberedningen för att "bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade utsläpp" med. 

MP har i regering sett till att Naturvårdsverket fått i uppdrag att utveckla metoderna för 

konsumtionsbaserad klimatstatistik. 

Proposition 13.1  En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö 

och jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

13. att MP verkar för att Sverige tar fram tidsatta och mätbara mål för att minska 

miljöpåverkan från vår konsumtion kring fler av Sveriges miljökvalitetsmål än enbart målet 

om begränsad klimatpåverkan. 

 

Kommentar: 

I Miljöpolitikutvecklingsprojektet inför arbetet med valmanifestet finns 

konsumtionsbaserade miljömål som förslag. Dessa har inte antagits formellt av partiet. Dock 

driver MP konkreta förslag som syftar till att minska vår miljöpåverkan i andra länder till 

exempel genom skärpta krav i offentlig upphandling i motionen "En kraftfull naturpolitik 

2018/19:2315". Miljömålsarbetet är under översyn. I det fortsatta arbetet måste MP se till att 

relevanta upphandlingskrav ställs för att alla miljömål ska kunna uppfyllas. Det är särskilt 

viktigt att underlätta för kommuner och regioner att ställa krav i upphandling. 

Proposition 13.1  En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö 

och jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 
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14. att MP verkar för att myndigheter som jobbar med ekonomisk politik eller med att bereda 

underlag till regering och riksdag ska ges i uppdrag att analysera hur deras förslag påverkar 

de nationella hållbarhetsindikatorerna. 

 

Kommentar: 

I valmanifestet för riksdagsvalet 2018framgår att MP vill att alternativa välfärdsmått blir 

styrande i budgetarbetet och i den ekonomiska politiken. 

Proposition 13.1  En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö 

och jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

17. att MP verkar för att Sverige ska ha en ledande roll i att aktivt påverka och skärpa 

ambitionerna för en cirkulär ekonomi på EU-nivå där mycket av regleringarna inom området 

initieras. 

 

Kommentar: 

MP har bidragit till att regeringen prioriterat cirkulär ekonomi både nationellt och inom EU. 

Det finns dock mer att göra och därför är finns punkter i valmanifestet om detta. Beslutet 

betraktas därför som uppfyllt 

Proposition 13.1  En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö 

och jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

18. att MP verkar för en utfasning av miljöskadliga subventioner som snedvrider ekonomin 

och missgynnar biologisk mångfald och en cirkulär ekonomi. 

 

Kommentar: 

MP presenterade i valrörelsen ett förslag om grön skatteväxling som omfattar bland annat 

utfasning av miljöskadliga subventioner och förslag som främjar cirkulär ekonomi. I 

överenskommelsen mellan S-MP-C-L finns följande: "Subventioner som leder till överfiske 

ska fasas ut, samtidigt som det hållbara småskaliga fiskets konkurrenskraft värnas". 

Proposition 13.1  En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö 

och jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

19. att MP verkar för att offentlig sektors upphandlingar ställer krav kring utformning av 

tjänster och produkter som bidrar till en cirkulär ekonomi och ökad resurseffektivitet. 

 

Kommentar: 

I valmanifestet finns det förslag i linje med detta, bland annat följande mening: "utgå från 

FN:s mål för hållbar utveckling i offentlig upphandling och planering. " 
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Proposition 13.1  En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö 

och jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

2. att MP verkar för att Sverige sätter som mål att gå över till en helt cirkulär ekonomi. Målet 

ska utformas så att det tydligt omfattar många åtgärder inom olika områden såsom 

skattepolitik, avfallshantering, produktkrav och konsumentpolitik. 

 

Kommentar: 

I valmanifestet för riksdagsvalet 2018 finns ett kapitel med rubrik: "Hållbar konsumtion och 

cirkulär ekonomi" som lyfter förslag inom de områden som framgår av beslutspunkten. 

Proposition 13.1  En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö 

och jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

20. att MP verkar för en större användning av “nudging” i syfte att förenkla möjligheten att 

göra val som främjar cirkulära affärsmodeller och konsumtion med låg miljöbelastning. 

 

Kommentar: 

Konsumentverket har på regeringens uppdrag tillskapat Forum för miljösmart konsumtion. I 

uppdraget ingår att på olika sätt underlätta och stimulera val av de ur miljösynpunkt bästa 

alternativen. 

Proposition 13.1  En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö 

och jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

26. att MP verkar för att Finansinspektionen genomför klimatstresstester på Sveriges banker 

och försäkringsbolag i syfte att blotta utlåning och investeringar som inte är i linje med en 

fossilfri ekonomi. 

 

Kommentar: 

Med MP i regering har det i Finansinpektionens regleringsbrev tydliggjorts att de ska ta 

särskilda initiativ för att öka transparensen och jämförbarheten för hållbarhetsrelaterad 

information, samt ta initiativ för att utveckla hur scenarioanalyser kan användas av 

finansiella företag för att identifiera och kvantifiera olika klimatrelaterade riskfaktorer. 

Proposition 13.1  En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö 

och jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 
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27. att MP verkar för att fossiltung utlåning av bank- och försäkringsbolag beläggs med högre 

kapitalkrav, så kallade bruna riskvikter. 

 

Kommentar: 

I februari 2018 skrev språkrören en debattartikel i Dagens Nyheter, där bland annat detta 

förslag lyfts fram. Det förs nu även en diskussion på EU-nivå om detta. 

Proposition 13.1  En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö 

och jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

28. att MP verkar för att introducera gröna sparkonton, det vill säga ett hållbart sparande 

som öronmärks för utlåning till gröna investeringar och som gynnas skattemässigt jämfört 

med annat sparande. 

 

Kommentar: 

I regering har MP tillsatt en utredning som undersöker förutsättningarna för gröna 

investeringar och hur de kan främjas genom en ny skattegynnad sparform. Gröna sparkonton 

ingick också som en del av MPs förslag om grön skatteväxling som presenterades innan valet 

2018. 

Proposition 13.1  En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö 

och jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

31. att MP verkar för att en snabb metod- och verktygsutveckling för transparent redovisning 

och standardisering av mätning av koldioxidavtryck genomförs. 

 

Kommentar: 

MP har i regering sett till att Naturvårdsverket fått i uppdrag att utveckla metoderna för 

konsumtionsbaserad klimatstatistik. I uppdraget ingår att titta på kompletterande 

indikatorer, där potential finns att minska utsläppen och bedöma hur detta kan bidra till en 

bättre åtgärdsuppföljning. 

 

Proposition 13.1  En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö 

och jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

32. att MP verkar för att inrätta krav på att redovisa och analysera koldioxidavtryck för alla 

pensionsfonder och aktiefonder hos de stora finansiella institutionerna. 

 

Kommentar: 

MP har i regering i pensionsgruppen infört hållbarhetskrav på de allmänna pensionsfonderna 

och i premiepensionssystemet. MP jobbar för att successivt skärpa reglerna för att nå det som 
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framgår i att-satsen vilket finns beskrivet bland annat i en debattartikel av Per Bolund och 

Rickard Persson i Svenska dagbladet i maj 2017. 

Proposition 13.1  En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö 

och jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

36. att MP verkar för en utredning av hur ett system kan se ut där fastighetsskatt på vindkraft 

och  vattenkraft tillfaller den region där kraftverken är uppförda. 

 

Kommentar: 

MP har verkat för det i regering och det är med i klimatfärdplanen och kan därför betraktas 

som uppfyllt. 

Proposition 13.1  En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö 

och jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

37. att MP anser att koldioxidskatt är ett viktigt styrmedel och att utgångspunkten ska vara 

att den beräknas på bränslets hela livscykel. 

 

Kommentar: 

MP har föreslagit flera nya eller förändrade miljöskatter inom ramen för en grön 

skatteväxling, koldioxidskatten är en viktig del i flera förslag. 

Proposition 13.1  En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö 

och jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

38. att MP verkar för att skattebasen för koldioxidskatten breddas så att en så stor del av 

utsläppen som möjligt omfattas. 

 

Kommentar: 

I MPs förslag om grön skatteväxling som presenterades innan valet 2018 föreslås fler fossila 

subventioner fasas ut vilket ökar skattebasen för koldioxidskatt. Den flygskatt som infördes 

är ett exempel på en breddning av den klimatstyrande skattebasen, det är dock inte utformat 

som en koldioxidskatt. 

Proposition 13.1  En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö 

och jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

39. att MP verkar för att energiskatten ska beläggas på samtliga bränslen och energislag. 

Energiskatten ska baseras på mängden energi i ett bränsle. Det är dock viktigt att 
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upprätthålla en prisskillnad mellan fossil energi och förnybar energi och energiskatten kan 

behövas för det ändamålet. 

 

Kommentar: 

Fokus i förra mandatperioden har bland annat legat på att driva igenom energiuppgörelsen, 

100 % förnybart och reduktionsplikten, även kallad bränslebytet. Det är alla mycket viktiga 

reformer för att ställa om till förnybar energi. I samband med arbetet med dessa har frågor 

om energiskattens nivå diskuterats men det har inte prioriterats att ta fram ett förslag på 

området i nuläget. 

Proposition 13.1  En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö 

och jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

42. att MP verkar för att förändra momsreglerna inom EU så att det blir möjligt att nationellt 

differentiera momssatserna för ökad styrning utifrån hållbarhetskriterier, till exempel så att 

miljömärkta livsmedel får lägre momssats. 

 

Kommentar: 

MP har ändrat flera momssatser som idag är möjliga att använda nationellt för en mer 

hållbar konsumtion genom att sänka momsen på reparationer av kläder, cyklar och skor samt 

sänkt moms på naturguidningar. 

Proposition 13.1  En hållbar framtid - en ekonomisk politik för miljö 

och jobb 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

7. att MP verkar för bildandet av ett centrum för ekonomi, med syfte att bredda den 

ekonomisk politiska forskningen och att följa och sprida intressanta exempel. Centrumet ska 

också samverka internationellt och vidga debatten avseende ekonomisk politik och teori. Det 

övergripande målet ska vara att bidra till att globala och nationella mål för hållbar utveckling 

uppnås. 

 

Kommentar: 

I slutet av 2017 lanserade regeringen initiativet Stockholm Sustainable Finance Centre som 

syftar till att påskynda och främja skiftet i kapitalinvesteringar som krävs för att uppnå FN:s 

globala mål för hållbar utveckling och klimatmålen i Parisavtalet. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

1. att MP ska verka för att korta Migrationsverkets handläggningstider ytterligare genom att 

exempelvis tillföra resurser och öka digitaliseringen. 

 

Kommentar: 
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Att korta handläggningstiderna för arbetstillstånd och asylbeslut finns med som en punkt i 

valmanifestet. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

10. att MP ska verka för att även personer med subventionerade anställningar och personer 

som deltar i högre utbildning ska ges möjlighet till permanent uppehållstillstånd. 

 

Kommentar: 

Maria Ferm motionerat om förslaget till riksdagen 2017/2018. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

11. att MP ska verka för att möjligheten att släppa in andra aktörer med specialiserad 

kunskap inom matchning och arbetsmarknadsetablering prövas. 

 

Kommentar: 

Arbetsmarknadens parter har enats kring en modell för så kallade etableringsjobb. 

Regeringen har arbetat fram ett förslag till hur ersättningen till individer i etableringsjobb 

kan utformas. Som en del i detta kommer Arbetsförmedlingen  att få i uppdrag att 

tillsammans med arbetsmarknadens parter analysera förutsättningarna för och utreda 

utformningen av en modell för upphandlad matchning till etableringsjobb. Avsikten är att 

externa aktörer ska stå för en väsentlig del av matchningen till etableringsjobb. Planen innan 

valet var att överlämna en proposition till riksdagen i mars 2019. Finns också med i 

S-MP-C-L uppgörelsen. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

17. att MP ska verka för att meritpoäng ges för modersmålsstudier på samma sätt som för 

kurser i moderna språk. 

 

Kommentar: 

Utredningen Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till 

högskoleutbildning SOU 2017:20 föreslog att systemet med meritpoäng skulle avskaffas från 

och med antagningen till höstterminen 2022. Regeringen valde dock att inte gå  vidare med 

förslag att avskaffa meritpoängen. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 
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Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

18. att MP ska verka för att urvalsreglerna till skolor förändras för att skolan åter ska bli en 

mötesplats för barn med olika bakgrund. 

 

Kommentar: 

Regeringen har lagt fram ett förslag om ändring i skollagen för att motverka skolsegregation, 

som riksdagen dock röstade ner: Samling för skolan. De jämlikhetsmiljarder som MP har 

drivit igenom i regering kan dock också ses som ett steg i att uppfylla attsatsens syfte. Uppnår 

vi en jämlik skola av hög kvalitet blir också skolsegregationen mindre. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

19. att MP ska verka för att anhöriginvandrare till svenska medborgare ges rätt till 

etableringsinsatser. 

 

Kommentar: 

Riksdagens utredningstjänst (RUT) har på MP:s uppdrag tagit fram en rapport om motiven 

till att lagstiftningen ser ut som den gör (2018:1706). Den viktigaste skillnaden mellan 

anhöriginvandrare till de med permanent uppehållstillstånd och medborgare är att de senare 

inte har rätt till etableringsersättning. Sedan kan också anhöriginvandrarna till de med 

permanent uppehållstillstånd också sannolikt prioriteras i etableringsinsatser på ett annat 

sätt. RUT har även tagit fram en rapport om skillnaderna mellan vilka insatser man får 

(2018:1712) men konstaterar: "Det går inte att ge ett generellt svar på vilka insatser som står 

till buds för anhöriginvandrare som är i etableringsuppdraget i jämförelse med anhöriga till 

svenska medborgare – och som därför inte omfattas av etableringsuppdraget  – eftersom 

detta beror på personliga karaktäristika och den arbetsmarknadspolitiska bedömningen av 

personen ifråga samt tillgång till programmedel på lokal nivå. Generellt sett är arbetssökande 

inom etableringsprogrammet, ungdomsgarantin och jobb- och utvecklingsgarantin i betydligt 

högre grad än personer som inte är kvalificerade till dessa ramprogram säkrade tillgång till 

insatser som kräver mer programmedel. Vid jämförelse mellan etableringsprogrammet å ena 

sidan och ungdomsgarantin och jobb- och utvecklingsgarantin å den andra är resurserna 

mindre begränsade för deltagare inom etableringsprogrammet." 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

2. att MP ska verka för att alla asylsökande får rätt att arbeta från att de har lämnat in sin 

asylansökan. 

 

Kommentar: 

58 av 73 



Miljöpartiet de grönas kongress 2019 Kongressbeslutsuppföljning 

 

Vi har drivit på för att få frågan utredd inom regeringskansliet samt skrivit debattartiklar och 

ordnat seminarium i Almedalen om detta. Tyvärr har vi inte nått samförstånd om detta inom 

regeringen. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

20. att MP ska verka för att Migrationsverkets handläggning av medlemmar i familj 

moderniseras så att män och kvinnor får en likvärdig asylprövning. 

 

Kommentar: 

Migrationsverket har fått i uppdrag av S/MP-regeringen att arbeta med 

jämställdhetsintegrering. I den kartläggning myndigheten själv genomfört identifierades flera 

brister som nu har åtgärdats, bland annat att dagersättningen regelmässigt betalats ut till 

mannen trots att ersättningen är individualiserad. Flera brister i rättssäkerheten 

uppmärksammas, såsom att mäns asylskäl utreds och bedöms utförligare. MP har i 

valrörelsen särskilt lyft frågan om att rättssäkerheten i asylprövningen måste öka och har 

motionerat om frågan i en partimotion hösten 2018. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

21. att MP ska verka för att öka antalet platser på yrkesvux inom yrken som nyanlända 

kvinnor, som varken har studerat eller jobbat, ändå kan ha informell arbetslivserfarenhet av, 

 

Kommentar: 

I samband med vårändringsbudgeten för 2018 gav regeringen Skolverket i uppdrag att sprida 

goda erfarenheter av yrkesvux i kombination med sfi, (exempelvis sfx och yrkessvenska) med 

särskilt fokus på nyanlända kvinnor. För uppdraget avsattes 5 miljoner kronor. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

22. att MP ska verka för att ett särskilt fokus läggs på nyanlända kvinnor i de moderna 

beredskapsjobben. 

 

Kommentar: 

MP har inte verkat för att fokus ska ligga på nyanlända kvinnor i just 

arbetsmarknadsåtgärden: Moderna beredskapsjobb. Dock har vi arbetat för bättre 

arbetsmarknadspolitik vad gäller nyanlända kvinnor på andra sätt. Bland annat har 

regeringen på MP:s initiativ förbättrat förutsättningarna för och tillgången till kommunala 

insatser även under föräldraledighet för att stärka kvinnors möjlighet till snabb etablering. 

Flera kommuner erbjuder redan i dag föräldralediga att utveckla sina kunskaper i svenska 

59 av 73 



Miljöpartiet de grönas kongress 2019 Kongressbeslutsuppföljning 

 

språket, ofta i anslutning till öppen förskola. För detta kan kommunerna söka statsbidrag via 

länsstyrelserna. Dessa möjligheter förstärks nu ytterligare under 2018–2020. Regeringen 

avser också göra en översyn för att få fler nyanlända barn att delta i förskolan. Regeringen ger 

även mer resurser till studieförbunden för deras uppsökande och motiverande insatser 

särskilt riktade mot utrikes födda kvinnor, bland annat för att höja studiedeltagandet och 

därmed öka chansen till jobb. Utöver detta har regeringen gjort en särskild insats för att 

främja nyanlända kvinnors företagande. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

23. att MP ska verka för fler öppna förskolor med språkstöd. 

 

Kommentar: 

Flera kommuner erbjuder i dag anpassade lösningar så att föräldralediga kan delta i insatser i 

svenska, exempelvis språkträning i anslutning till öppen förskola. I syfte att främja den här 

typen av insatser har regeringen tillskjutit 30 miljoner kronor för 2018 och 15 miljoner om 

året fram till 2020. En passus om detta finns även med i januariöverenskommelsen. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

24. att MP ska verka för införandet av ett etableringsår (enligt friårsmodellen) där nyanlända 

och andra får etablera sig på arbetsmarknaden samtidigt som någon annan får möjlighet att 

vidareutbilda sig eller starta företag. 

 

Kommentar: 

Anders Wallner har i sin utredning, SOU 2018:24 Tid för utveckling, presenterat förslaget om 

utvecklingsledighet som är relativt likt etableringsåret. Utvecklingstid i 

upp till ett år införs (från BP20) för att möjliggöra kompetensutveckling hos den 

enskilde, av den nya regeringen. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

26. att MP ska verka för att underlätta för andra aktörer än Arbetsförmedlingen att erbjuda 

praktik till asylsökande. 

 

Kommentar: 

Detta har drivits av MP i regeringen. 
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Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Ej uppfyllt 

 

Attsats: 

27. att MP ska verka för RUT och ROT utvecklas till ett mer generellt grönt skatteavdrag. 

 

Kommentar: 

Den typ av breda RUT och ROT-reform som föreslås i etableringspropositionen har inte 

drivits. Någon kostnadsuppskattning finns inte men sannolikt handlar det om en dyr reform. 

Däremot finns skrivningar i förslaget till valmanifest om att sänka skatten på det som är bra 

för människor och miljö, som arbete, reparationer, återanvändning eller uthyrning. I 

uppgörelsen mellan S-MP-L-C ingår också att göra en stor skattereform och en skatteväxling. 

Eventuellt kan något då också göras åt RUT och ROT-avdragen. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

28. att MP ska verka för att se över hur tillfälliga uppehållstillstånd påverkar etableringen på 

arbetsmarknaden. 

 

Kommentar: 

Flera organisationer och myndigheter har tittat på hur tillfälliga uppehållstillstånd påverkar 

etableringen på arbetsmarknaden. Vi lyfte även frågan i en partimotion om migration till 

riksdagen hösten 2018. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

29. att MP ska verka för att utvidga ROT-avdraget för tillskapandet av nya bostäder. 

 

Kommentar: 

Regeringen har infört ett par olika statliga stöd som tillsammans eller enskilt skulle kunna 

anses uppfylla denna punkt. Bland annat har vi gett 1 miljard kronor till upprustning av 

bostäder i utvalda områden  samt infört ett statligt stöd för ökat bostadsbyggande i 

kommunerna. Utöver dessa två har vi infört ett investeringsstöd för byggandet av fler 

hyresrätter i kommunerna. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

61 av 73 



Miljöpartiet de grönas kongress 2019 Kongressbeslutsuppföljning 

 

3. att MP ska verka för att ge Migrationsverket i uppdrag att prioritera asylansökningar från 

barn. 

 

Kommentar: 

Det har inte getts något uppdrag till Migrationsverket att prioritera ansökningar från barn. 

Däremot har vi arbetat hårt för att de ensamkommande barn som hunnit bli 18 år innan de 

fått sina asylbeslut, och därmed hamnat i ett sämre läge än om de fortfarande setts som barn 

i prövningen, ska få en ny chans till uppehållstillstånd. Vi har också verkat för kortare 

handläggningstider generellt och Maria Ferm har motionerat om förslaget i riksdagen. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

30. att MP ska verka för att utöka Statens Bostadsomvandling AB:s åtagande till att omfatta 

även personer som står långt ifrån bostadsmarknaden samt nyanlända. 

 

Kommentar: 

MP drev frågan i budgetförhandling men nådde inte fram. Fastighetsägarna och SABO har på 

regeringens uppdrag gemensamt tagit fram en vägledning om hyresvärdars tillträdeskrav vid 

uthyrning av bostäder: Tillträdeskrav vid uthyrning av bostäder – en vägledning från 

Fastighetsägarna och SABO. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

31. att MP ska verka för att utvidga det kommunala bostadsförsörjningsansvaret. 

 

Kommentar: 

MP:s bostadspolitiska talesperson har motionerat om detta i riksdagen Motion 2018/19:2779 

Motion 2018/19:2779 En hållbar bostadspolitik. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

32. att MP ska verka för att en utredning av hur statens ansvar för planeringen av byggande 

av asylboenden kan utvecklas. 

 

Kommentar: 

Statlig insats är riktat stöd från regeringen för att möjliggöra att ensamkommande ska kunna 

bo kvar samt riktade insatser för att underlätta för byggande av billigare bostäder, exempelvis 

investeringsstöd. Någon utredning av förstatligat byggande har inte initierats. Vi har dock 

hjälpt kommuner och SKL att skriva remissvar till Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) 

med denna innebörd. 
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Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Ej uppfyllt 

 

Attsats: 

33. att MP ska verka för att sociala krav ställs vid upphandlingar av anläggningsboenden – 

för att höja kvaliteten. 

 

Kommentar: 

Frågan bör lyftas framöver i lämpligt sammanhang. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

34. att MP ska verka för att förbättra situationen för personer i eget boende genom 

exempelvis närmare uppföljningar av standard på boende, genom att se över den ekonomiska 

situationen, samt förenkla för den som har valt eget boende att kunna  byta boendeform till 

anläggningsboende. 

 

Kommentar: 

Frågan om eget boende har ingått i Mottagandeutredningen, vars slutbetänkande 

redovisades 2018. Förslaget på förändringar i ebo har remitterats, liksom ett kompletterande 

förslag som tagits fram på regeringskansliet om ett socialt hållbart eget boende för 

asylsökande. Som en del av kompromissen om regeringsbildningen 2019, har det skrivits in i 

regeringsförklaringen att: "Lagen om eget boende begränsas för att minska segregationen." 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Ej uppfyllt 

 

Attsats: 

35. att MP ska verka för en översyn av mervärdesskattelagen så att avdragsförbudet för 

stadigvarande bostad slopas. 

 

Kommentar: 

MP har i regering genomfört stora investeringar för att öka bostadsbyggandet och på andra 

sätt stärka kapaciteten i mottagandet av nyanlända. Den lösning som lyfts i attsatsen har 

dock inte genomförts. I uppgörelsen mellan S-MP-L- C ingår också att göra en stor 

skattereform och en skatteväxling. Eventuellt kan något då också göras åt detta. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

63 av 73 



Miljöpartiet de grönas kongress 2019 Kongressbeslutsuppföljning 

 

36. att MP ska verka för att en överenskommelse mellan kommuner och fastighetsägare om 

att acceptera försörjningsstöd och etableringsersättning som inkomst kommer till stånd. 

 

Kommentar: 

I första hand är detta en kommunal fråga. Värt att notera är dock att Fastighetsägarna och 

SABO på regeringens uppdrag gemensamt tagit fram en vägledning om hyresvärdars 

tillträdeskrav vid uthyrning av bostäder där både frågan om försörjningsstöd och 

etableringsersättning lyfts:Tillträdeskrav vid uthyrning av bostäder– en vägledning från 

Fastighetsägarna och SABO. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

37. att MP ska verka för att sociala företag får bättre möjligheter att främja etablering. 

 

Kommentar: 

Regeringen har tagit fram en strategi som har som mål att stärka utvecklingen av sociala 

företag: Regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt 

företagande och social innovation. Strategin syftar delvis till att till att få fram fler 

snabbkvalificerade jobb och främja etablering. Regeringen har också beslutat om två uppdrag 

till Tillväxtverket och Vinnova som får 120 miljoner kronor mellan 2018-2020 för olika 

satsningar på socialt företagande. Företrädare för MP har skrivit debattartiklar om att 

politiskt underlätta för sociala företag. Dock i en bredare kontext än bara etablering. 

 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

38. att MP ska verka för att främja mer användning av modellen IOP (Idéburet offentligt 

partnerskap). 

 

Kommentar: 

Det kan vara rimligt att lyfta ytterligare gentemot kommuner och landsting inom ramen för 

det prioriterade området migration/etablering om det är ett sätt att uppnå våra mål på 

området. IOP tas med som en lösning att ta ställning till i det arbetet. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

39. att MP ska verka för att civilsamhällets samarbete med Migrationsverket och 

Arbetsförmedlingen främjas. 

 

Kommentar: 
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Just detta har inte gjorts. Dock har satsningar gjorts för att stötta civila samhällets arbete 

med nyanlända generellt och Mottagandeutredningen har på MPs initiativ fått 

tilläggsdirektiv för att titta på möjligheten för andra aktörer än Arbetsförmedlingen att 

erbjuda praktik. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

4. att MP ska verka för att möjliggöra för parallella ansökningar av familjeåterförening och 

asyl. 

 

Kommentar: 

Maria Ferm har motionerat om förslaget i riksdagen 2017/2018. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

40. att MP ska verka för att en totalöversyn kring regelverket för ensamkommande barn görs. 

 

Kommentar: 

Flera förbättringar för ensamkommande har genomförts tack vare MPs arbete i 

regeringsställning. Vi har förhandlat fram och drivit igenom en ny lag som ger 

ensamkommande som väntat länge på beslut och därmed hunnit bli 18 år en ny möjlighet till 

uppehållstillstånd samt förhandlat fram budgetsatsningar som möjliggjort för 

ensamkommande att kunna bo kvar i samma kommun även efter 18-årsdagen, fortsätta gå i 

skolan och riktat särskilt stöd till civilsamhället för att motverka hemlöshet bland 

ensamkommande unga. Vi har också inrättat ett nationellt kunskapscenter vars uppgift är att 

samla in och sprida kunskap, metoder och arbetssätt till yrkesverksamma som möter och 

arbetar med ensamkommande barn och unga. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

43. att MP ska verka för att följa upp och utvärdera den nya boendeformen stödboende. 

 

Kommentar: 

Socialstyrelsen har ett uppdrag att följa upp stödboende och har lämnat en delrapport 2016: 

Stödboende för barn och unga 16–20 år. Uppdraget slutredovisas den 31 mars 2019. 

Uppdraget genomförs i samråd med inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO granskar 

HVB och Stödboende. De följer också utvecklingen genom att publicera statistik. 
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Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

44. att MP ska verka för att skapa anpassade boendelösningar för ensamkommande över 18 

år, 

 

Kommentar: 

Vi har förhandlat fram pengar till kommunerna för att möjliggöra för dem att låta 

ensamkommande som hinner bli 18 år under asylprocessen bo kvar. Vi har även gett ett 

särskilt stöd till civilsamhället för att motverka hemlöshet bland unga vuxna. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

45. att MP ska verka för att utvidga ROT-avdraget till upprustning av flerbostadshus (både 

hyresrätter och bostadsrätter). 

 

Kommentar: 

Regeringen har infört ett statligt stöd för renovering och upprustning istället för att jobba 

med ROT-avdraget. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

47.  att MP ska verka för att även asylsökande ungdomar ska ges möjlighet att sommarjobba. 

 

Kommentar: 

Vi har inte drivit eller fått igenom några regelförändringar gällande detta på riks. Dock görs 

det redan i vissa kommuner, t ex Botkyrka. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Delvis uppfyllt 

 

Attsats: 

48. att MP ska verka för att skapa förutsättningar för en aktiv fritid för alla genom stöd till 

lokala satsningar på idrott och kultur. 

 

Kommentar: 

Regeringen har anslagit pengar till detta. Breddkultur är ett av de viktigaste prioriterade 

områdena i kulturpolitiska programmet. Kommun och landstingskommittén kan informera 
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och uppmuntra kommunerna att satsa på detta. Tydligare politik bör utvecklas vad gäller 

satsningar på breddidrott särskilt som sammanhållande kitt i samhället. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

50. att MP verkar för att etableringsinsatser ska kompenseras fullt ut för föräldraledighet så 

att den som varit hemma med barn kan ta igen varje dag den missat. 

 

Kommentar: 

Regeringen har ökat anslaget enligt 37a § förordningen om statlig ersättning för insatser för 

vissa utlänningar för att möjliggöra för kommuner att i större utsträckning erbjuda insatser 

för föräldralediga förstärks. Insatserna ska även kunna omfatta asylsökande. MP har verkat 

för detta därmed kan beslutet betraktas som uppfyllt. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Ej uppfyllt 

 

Attsats: 

51. att MP verkar för att anvisningen utifrån bosättningslagen görs med full avräkning 

gentemot det övriga mottagandet. 

 

Kommentar: 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

7. att MP ska verka för att kommuner får en möjlighet att ta emot fler nyanlända än vad som 

anvisats till dem. 

 

Kommentar: 

Maria Ferm har motionerat om förslaget i riksdagen 2017/2018. 

Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

8. att MP ska verka för att underlätta spårbyte genom att sänka tiden asylsökande behöver ha 

haft ett arbete för att byta spår. 

 

Kommentar: 

Maria Ferm har motionerat om detta förslag i riksdagen 2017 och 2018. 
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Proposition 4.1  Bättre etablering – hur vi bygger ett samhälle där 

systemen klarar av hur världen ser ut 

Beslut taget: 2017 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

9. att MP ska verka för att säkerställa att information och vägledning om nya regelverk finns 

lätt tillgänglig. 

 

Kommentar: 

Maria Ferm har motionerat om frågan till riksdagen. Regeringen har också satsat på mer 

samlokalisering av myndigheter i socialt utsatta områden vilket underlättar informationen 

kring olika stöd och bidrag där. Regeringen har också beslutat att genomföra 

informationsinsatser till nyanlända på andra områden, exempelvis rörande hälsa och 

jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga. 

Proposition 5.9 Befria oss från maktförskjutande avtal av typen 

CETA/TTIP/TISA 

Beslut taget: 2017 

Status: Ej uppfyllt 

 

Attsats: 

5. att MP verkar för att företag generellt tar samma typ av ansvar för personer som verkar i 

anställningsliknande former som företagen hade behövt ta om personerna varit anställda. 

 

Kommentar: 

Miljöpartiet har inte verkat för detta ännu, utan får göra det under mandatperioden 

2018-2022. 

Proposition Verksamhetsinriktning 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att fastställa Treårig verksamhetsinriktning samt rambudget för 2019 med plan 2020-2021 i 

enlighet med förslag. 

 

Kommentar: 

Bifölls på kongressen 2018 och anses därför uppfylld. 

 

Proposition Flexiblare regler för partistyrelsens arbetsutskott 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

beslutar: §§ 13.11–15 i partistadgarna ersättas av följande: 13.11 Efter kongressen varje år 

utser partistyrelsen ett eller flera organ med uppgift att bereda partistyrelsens ärenden och 

att ansvara inför partistyrelsen att dess beslut verkställs. Utses mer än ett sådant organ 

beslutar partistyrelsen samtidigt om roll- och ansvarsfördelningen mellan dem. Ett av 

organen ska ha som en av sina uppgifter att utgöra ett stöd och en förankring för språkrören i 
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deras arbete. 13.12 Minst hälften av ledamöterna i sådana organ som nämns i § 13.11 ska vara 

ledamöter av partistyrelsen, språkrören inräknade. Som övriga ledamöter till detta organ är 

partiets politiskt förtroendevalda på nationell nivå valbara. Inget sådant organ får dock 

omfatta fler än hälften av partistyrelsens ledamöter. 13.13 Arbetsordning och arbetsformer 

för partistyrelsens beredande och verkställande organ fastställs av partistyrelsen. 

 

Kommentar: 2018 

Bifölls på kongressen 2018 och anses därför uppfylld. 

 

Proposition Fastställande av listan till EU-parlamentsvalet 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att listan på kandidater på Miljöpartiets valsedel till Europaparlamentet ska beslutas genom 

en kombination av medlemsomröstning och beslut i partistyrelsen. 

 

Kommentar: 

Har genomförts i enlighet med beslut. 

Proposition Fastställande av listan till EU-parlamentsvalet 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att nomineringsstopp är 15 oktober 2018. 

 

Kommentar: 

Har genomförts i enlighet med beslut. 

Proposition Fastställande av listan till EU-parlamentsvalet 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att alla kandidater ska underteckna ett kandidatkontrakt, som fastställs av partistyrelsen. 

 

Kommentar: 

Har genomförts i enlighet med beslut. 

Proposition Fastställande av listan till EU-parlamentsvalet 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att riksvalberedningens förslag och övriga kandidater ska presenteras senast söndag den 16 

december 2018. 

 

Kommentar: 

Har genomförts i enlighet med beslut. 
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Proposition Fastställande av listan till EU-parlamentsvalet 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att medlemsomröstningen pågår i tre veckor, över månadsskiftet januari-februari 2019, och 

att exakta datum fastställs av partistyrelsen senast i november 2018. 

 

Kommentar: 

Medlemsomröstningen började 17 januari och avslutades 7 februari. 

Proposition Fastställande av listan till EU-parlamentsvalet 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att röstlängden består av medlemmarna per den dag som infaller en månad före första dagen 

för medlemsomröstningen. 

 

Kommentar: 

Har genomförts i enlighet med beslut. 

Proposition Fastställande av listan till EU-parlamentsvalet 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att riksvalberedningens förslag ska bestå av en rangordnad lista av 40 namn, med god 

geografisk spridning över landet och representation från samtliga partidistrikt 

 

Kommentar: 

Har genomförts i enlighet med beslut. 

Proposition Fastställande av listan till EU-parlamentsvalet 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att systemet Alternativröstning, så som det är beskrivet i de gemensamma reglerna för 

nomineringsprocesser, används för att bestämma plats 1-10 på listan 

 

Kommentar: 

Har genomförts i enlighet med beslut. 

Proposition Fastställande av listan till EU-parlamentsvalet 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att samma system används för att rangordna övriga kandidater i resultatet av 

medlemsomröstningen, som för dessa fungerar som provval 
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Kommentar: 

Har genomförts i enlighet med beslut. 

Proposition Fastställande av listan till EU-parlamentsvalet 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att de röstande måste rangordna minst 10 och max 40 kandidater 

 

Kommentar: 

Har genomförts i enlighet med beslut. 

Proposition Fastställande av listan till EU-parlamentsvalet 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att valsedeln ska bestå av de kandidater som i medlemsomröstningen hamnade på plats 1-10, 

i samma ordning, samt av ytterligare 30 av kandidaterna i den ordning som partistyrelsen 

bestämmer 

 

Kommentar: 

Har genomförts i enlighet med beslut. 

Proposition Fastställande av listan till EU-parlamentsvalet 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att partistyrelsen ska fastställa plats 11-40 på valsedeln senast den 15 mars 2019 

 

Kommentar: 

Har genomförts i enlighet med beslut. 

Proposition Fastställande av listan till EU-parlamentsvalet 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att valsedeln ska könskvoteras parvis, förutom om de två första platserna i 

medlemsomröstningen tillfaller kvinnor, i vilket fall parvis kvotering tillämpas först från och 

med plats 3-4 

 

Kommentar: 

Har genomförts i enlighet med beslut. 

Proposition Avveckla påverkanstorgen 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 
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Attsats: 

att kongressen beslutar: att mötesformen påverkanstorg stryks ur kongressens arbetsordning 

 

Kommentar: 

Har genomförts i enlighet med beslut.  

Proposition Avveckla påverkanstorgen 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att partistyrelsen inför kongressen 2019 i presenterar något av följande i förslag till 

arbetsordning: - alternativ till påverkanstorg med motsvarande låga trösklar eller: - hur 

övriga diskussionsforum på kongressen kan få lägre trösklar 

 

Kommentar: 

På kongressen 2019 kommer utskott att användas som beredningsform. Utskottens 

arbetsform har anpassats efter den utvärdering som gjordes av utskotten 2019 och har haft 

fokus på det motionären eftersöker. Partistyreslen har också lagt en proposition gällande 

kongressens arbetsordning för att förenkla och förtydliga den. 

Proposition Medlemsavgift för 2019 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att medlemsavgiften för MP för år 2019 ska vara 240 kronor vid hel avgift och 120 kronor vid 

halv avgift 

 

Kommentar: 

Har genomförts i enlighet med beslut. 

Proposition Medlemsavgift för 2019 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att medlemsavgiften för nyblivna medlemmar ska vara 100 kr för det första årets 

medlemskap 

 

Kommentar: 

Har genomförts i enlighet med beslut. 

Proposition Medlemsavgift för 2019 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att partiet för år 2019 inte tar ut någon avgift för medlemmar i Grön Ungdom som är yngre 

än 27 år 

 

Kommentar: 
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Har genomförts i enlighet med beslut. 

Proposition Medlemsavgift för 2019 

Beslut taget: 2018 

Status: Uppfyllt 

 

Attsats: 

att partiet för år 2019 inte tar ut någon avgift för medlemmar i Gröna Studenter 

 

Kommentar: 

Har genomförts i enlighet med beslut. 

 

 

Partistyrelsen föreslår att kongressen beslutar 

1. att fastställa uppföljningen av kongressbeslut 2013–2018. 

2. att i enlighet med etablerad praxis avskriva alla ej genomförda 

kongressbeslut äldre än fem år. 
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Språkrör

Isabella Lövin, 56 år Värmdö (omval, vald 2016)

Isabella är miljö- och klimatminister samt vice statsminister. Hon är i grunden journalist och 
författare till boken Tyst hav, som var ett viktigt avstamp i arbetet för en mer hållbar fiskepolitik. 
Sedan kongressen 2016 har hon varit språkrör tillsammans med Gustav Fridolin. Nu är hon redo 
att med all kompetens och erfarenhet hon har byggt upp kliva in i en ny språkrörsduo tillsammans 
med Per Bolund. Valberedningen tror att det bidrar till en bra balans av kontinuitet och förnyelse 
när språkrören nu tillsammans ska ta ytterligare steg för att utveckla partiet. Isabella åtnjuter stor 
respekt inom miljö- och klimatpolitiken både nationellt och internationellt. Men för Isabella är 
välfärdspolitik och socialpolitik lika viktiga. Hon står varje dag upp för utvecklingen för ett hållbart 
och medmänskligt Sverige. När det gäller Miljöpartiets fortsatta utveckling lägger hon stor vikt vid 
att lära av gröna framgångar ute i Europa, så som till exempel den positiva utvecklingen för de grö-
na i Tyskland. Att Isabella tidigare har varit Europaparlamentariker gör henne till en av de partile-
dare som i EP-valrörelsen har störst kompetens och erfarenhet när det gäller EU-politik. 

“Vi ska vara den modiga generationen som gjorde det möjligt att leva hållbart. Som vågade – och 
vann.” Isabella Lövin

Per Bolund, 47 år Stockholm (nyval)

Per är en av våra mest etablerade gröna politiker. Han är finansmarknads- och bostadsminister, 
samt biträdande finansminister. Han har tidigare också varit konsumentminister under förra reger-
ingen. Han har en bred kunskap och erfarenhet från olika politiska arenor vilket är viktigt i rollen 
som språkrör.

Han är en politiker som söker samarbeten, men är samtidigt inte rädd att ta strid för frågor och 
stå upp för den gröna ideologin där han är djupt förankrad. Per har lång erfarenhet av partiet; han 
var riksdagsledamot redan 2006, han har varit oppositionsborgarråd i Stockholm, och under reger-
ingen Persson var han politiskt sakkunnig tjänsteperson på näringsdepartementet. Per är i grunden 
utbildad biolog med inriktning miljövård och marinbiologi, och han har studerat systemekologi och 
har varit forskarstudent i ett projekt som bedrev miljöstrategiska studier kring framtidsbilder av 
hållbara transporter och hållbar stadsutveckling.

Tillsammans med Isabella tror vi att språkrörsmodellen kan utvecklas med två politiker väl 
grundade i såväl miljö- och klimatfrågorna som välfärdsfrågorna med siktet inställt på den sociala 
hållbarheten som övergripande mål. 

Partisekreterare 

Emma Nohrén, 39 år Brastad (nyval)

Emma är tidigare riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson. Idag är hon vice ordförande 
i Lysekils kommunstyrelse och ordförande i miljömålsberedningen. Hon är en omtyckt distrikts-
ordförande i Västra Götaland och är utbildad marinbiolog. Hon har erfarenhet av att leda, från 
bland annat Havets Hus där hon var akvariechef. Emma har goda kontakter med European Green 
Party efter att hon har varit ersättare i delegationen under ett par år. Hon har också suttit i utrikes-
utskottet och har deltagit på flera tunga internationella konferenser, bland annat ingick hon i den 
svenska delegationen vid FN:s havskonferens i New York 2017.

Emma har en stor organisatorisk förmåga, och har de ledaregenskaper som vi söker. Hon är ana-
lytisk på ett sätt som få politiker är. Hon är en sammanhållande kraft som från sitt gedigna arbete 
som ordförande i Västra Götaland har visat att hon har förmåga att bidra till att ena och samman-
svetsa partiet. Hon har på ett förtjänstfullt sätt drivit valrörelsen i distriktet med stor glädje och 
starkt engagemang. Emma är inlyssnande, trygg och stabil. Valberedningen tror att hon kommer 
att fylla Amandas skor, utveckla rollen som partisekreterare och hjälpa partiet att växa och samla 
kraft inför nästa valrörelse.    

Valberedningens förslag till på kongressen förekommande val.
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Partistyrelsen (PS)

Riksvalberedningen föreslår att partistyrelsen ska bestå av 17 ledamöter inklusive språkrören 

Kongressen 2015 beslutade att ändra stadgarna till “Partistyrelse väljs av kongressen på två år, med 
ordinarie val under udda årtal.”. 2019 är andra gången då hela partistyrelsen har varit uppe för 
beredning i sin helhet.

Val på två år till och med kongressen 2021
Janine Alm Ericson, 45 år Alingsås (omval, invald 2015, PSAU sedan 2015)
Alice Bah Kuhnke, 47 år Nacka (omval, invald 2016)
Manuel Cortez Azero, 21 år Stockholm (omval, invald 2017)
Jakop Dalunde, 35 år Stockholm (omval, invald 2017)
Emmali Jansson, 34 år Göteborg (nyval)
Rasmus Ling, 35 år Malmö (omval, invald 2016)
Jenny Lundström, 51 år Tobo (omval, invald 2015)
Linus Lakso, 35 år Eskilstuna (omval, invald 2017)
Torbjörn Nilsson, 53 år Karlstad (nyval)
Märta Stenevi,  43 år Malmö (nyval) 
Marléne Tamlin, 34 år Västerås (omval, invald 2015, PSAU sedan 2016)
Karin Thomasson, 57 år Östersund (omval, invald 2011, PSAU 2013-2016)
Max Troendlé, 23 år Kalmar (omval, invald 2017)
Brita Wessinger, 65 år Sollefteå (nyval)
Henrik Ölvebo, 41 år Gällivare (nyval)

Övergripande om förslaget 
Efter många intervjuer med kandidater, referenspersoner och andra personer med god inblick i 
partiet och närvaro på partistyrelsemöten mm, har vi i riksvalberedningen kommit fram till vårt 
förslag till partistyrelse. 

På kongressen 2015 ändrades stadgarna till att partistyrelsen väljs vartannat år med ordinarie val 
udda år. Detta innebär att det i år är andra gången som riksvalberedningen har berett partistyrel-
sen i sin helhet. 

Vikten att bygga ett starkt lag betonas från riksvalberedningen, ett lag som kan klara uppgifterna 
att stärka vårt parti. Med ledord som förnyelse i balans med kontinuitet har vi tagit fram ett förslag 
som valberedningen tycker är det bästa laget att leda vårt parti framåt mellan kongresserna.  

I vårt förslag har vi i linje med riksvalberedningens arbetsordning som kongressen antagit bland 
annat tagit hänsyn till kompetens, erfarenhet, politisk inriktning, kön, etnicitet, geografisk sprid-
ning, ålder och samarbetsförmåga. Åsiktsbredden har varit viktig att behålla och att utöka.

 Riksvalberedningen har haft som inriktning att partistyrelsen ska bestå av ungefär en tredjedel 
parlamentariker/ministrar, en tredjedel tunga kommun-, region- och landstingspolitiker samt en 
tredjedel med andra plattformar. Kopplingen till det nationella liksom det lokala politiska arbetet 
är viktigt, likaväl som vår grund som ett alternativt parti där även andra än heltidspolitiker finns 
med på beslutande positioner och bidrar med sina erfarenheter. Det har varit viktigt för valbered-
ningen att vita avdelningar och distrikt finns representerade, för att vi ska kunna hitta vägar att 
stärka dem.

Riksvalberedningen utvärderade 2016 sitt beslut från 2015 att tolka stadgarnas skrivning i §13.6 
”Högst en tredjedel av ledamöterna i partistyrelsen får samtidigt vara riksdagsledamöter eller 
EU-parlamentariker” som att avsikten var att begränsa antalet heltidspolitiker på nationell nivå i 
partistyrelsen. Därför räknade vi då också in ministrar i kvoten. 

Utvärderingen landade 2016 i att den tolkning vi gjorde 2015 inte är ändamålsenlig, utan vi läste 
då stadgarna så som det står.  Även i år har vi kommit fram till samma slutsats som 2016.

Riksvalberedningen tycker det är viktigt att partistyrelsen har en bra brygga till regeringen, såväl 
som till riksdagen och EU-parlamentet. Förslaget innehåller både toppkandidaten till Europaparla-
mentet och en sittande MEP (member of parliament). Bryggan till riksdagen har tidigare bestått av 
tre personer som har en bred kunskap om riksdagsgruppens arbete i form av en av två gruppledare, 
den ekonomiskpolitiska talespersonen och den migrationspolitiska talespersonen. Nu fyller grupp-
ledare och migrationspolitiska talespersonen den rollen. När vi nu går in en historisk andra man-
datperiod med partiet i regeringsställning, så gör valberedningen bedömningen att det är viktigt 
att fortsätta att ha en bred brygga till riksdagsgruppen och regeringen, trots att antalet riksdagsle-
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damöter likväl som partistyrelsen i sin helhet har minskat något. Med ett stundande Europaparla-
mentsval värdesätter valberedningen att både en sittande MEP och minst en kommande tar plats i 
partiets högst beslutande organ mellan kongresserna.

 Vi har haft ett stort material att basera vårt förslag på. Vi har gjort intervjuer med många per-
soner – kandidater till olika uppdrag, nuvarande förtroendevalda, riksdagsledamöter och andra 
nyckelpersoner i partiet. Vi har med stort intresse följt kandidaternas arbete under flera år, i sitt 
politiska värv såväl som twitterflöden, Facebook och bloggar. De fysiska intervjuerna med sittande 
partistyrelse som alltid brukar hållas under första mötet på året ströks tyvärr då de krockade med 
regeringsförhandlingarna, men alla sittande ledamöter vid årets inledning har intervjuats. I mel-
lanvalsperioden 2017 genomfördes de fysiska intervjuerna enligt gängse valberedningsarbete. 

De föreslagna har både bredd och spetskompetens. Vi tror att de kommer att komplettera och ba-
lansera varandra väldigt väl. Könsfördelningen är åtta kvinnor och sju män. Den ålder som angivits 
i listan ovan är den ålder kandidaterna har vid kongressen. Riksvalberedningen har aktivt arbetat 
med åldersperspektivet. Vi är medvetna om att förslaget inte är optimalt ur mångfaldsperspektiv. 
Vårt medskick till våra lokalavdelningar och distrikt är att detta är ett arbete vi måste göra tillsam-
mans för att få ett hållbart engagemang bland grupper som inte är tillräckligt väl representerade. Vi 
vill också påminna om att partiets alla tre sidoorganisationer (Grön Ungdom, Gröna Studenter och 
Gröna Seniorer) liksom jämställdhets- och mångfaldskommittén är adjungerade till partistyrelsen. 

Nedan följer motivering för varje ledamot i vårt förslag, uppräknade i bokstavsordning.

Janine Alm Ericson 
Janine har tidigare varit partiets ekonomiskpolitiska talesperson. Hon är nu en av två gruppledare 
i riksdagen och är 1:e vice sammankallande i partistyrelsen samt ledamot i den politiska lednings-
gruppen och talesperson för pensionsfrågor och ledamot i utrikesutskottet. Janine har tidigare 
erfarenheter som gruppledare för Alingsås kommun och politisk sekreterare i Västra Götalandsre-
gionen. Janine är en del i den viktiga bryggan till riksdagsgruppen. 

Alice Bah Kuhnke
Alice Bah Kuhnke är tidigare kultur- och demokratiminister och är nu riksdagsledamot, talesper-
son för jämställdhet och HBTQ-frågor och även toppkandidat för Miljöpartiet till Europaparla-
mentet. Alice har organisatorisk erfarenhet och kompetens, goda ledaregenskaper, en förmåga att 
engagera andra och driva idéer framåt. Med sin yrkeserfarenhet som generaldirektör och hållbar-
hetschef så tror vi att hon kan fortsätta bidra till utvecklingen av partistyrelsen. 

Manuel Cortez Azero
Manuel är tidigare språkrör för Grön Ungdom i Stockholmsregionen. Han har profilerat sig inom 
integrations-, klimat-, utbildning- och arbetsmarknadsfrågor. Social hållbarhet är centralt för ho-
nom och han är också en duktig kommunikatör. Manuel kommer ofta med nya perspektiv som be-
rikar partistyrelsens diskussioner. Han står också upp för sina egna åsikter och har hög integritet. 

Jakop Dalunde
Jakop Dalunde har lång erfarenhet från Miljöpartiet, han har tidigare varit språkrör för Grön Ung-
dom och riksdagsledamot. Bland frågor som han brinner för märks bland annat human flyktingpo-
litik, klimat- och infrastrukturfrågor. Jakop är EU-parlamentariker sedan 2016 och blir en viktig 
länk mellan partistyrelsen och det dagspolitiska arbetet i EU-parlamentet. 

Emmali Jansson
Emmali är ordförande för Miljöpartiet i Göteborg och vice ordförande i fastighetsnämnden och 
Västra Hisingens stadsdelsnämd i Göteborgs stad. I stadsdelsnämnden arbetar hon med sociala 
frågor och äldrefrågor. Hon har en lång bakgrund i partiet, bl.a. i många år suttit som kongressord-
förande. Emmali tycker bland annat att det är viktigt att förbättra livsvillkoren för socioekonomiskt 
utsatta grupper. Vi tror att hon kommer att bidra med viktiga perspektiv dels inom partiets politik, 
dels på utvecklingen av partiet som organisation framöver.  
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Rasmus Ling
Rasmus är riksdagsledamot för Malmö och partiets migrationspolitiska talesperson. Han har 
tidigare erfarenhet i partiet som kommunfullmäktigeledamot i Söderhamn, regionfullmäktigeleda-
mot och ledamot i regionala tillväxtnämnden i Region Skåne samt som politisk sekreterare i Mal-
mö. Rasmus driver att både partiets politik och organisation behöver bli tydligare för att vi ska bli 
starkare. Rasmus breda kunskaper från partiet och politiken, samt hans goda analytiska förmåga 
passar väl in i partistyrelsen. 

Jenny Lundström 
Jenny är tidigare regionråd i Uppsala där hon var ordförande i regionala utvecklingsnämnden, vice 
ordförande i kollektivtrafiknämnden och ledamot i regionstyrelsen. Idag är hon utskottsordförande 
i Tierps kommun. Hon har en bred kunskap inom miljöfrågor med fokus på jordbruk och biologisk 
mångfald. Hon är även kunnig inom djurskyddsfrågor och är disputerad veterinär. Jenny arbetade 
för partiet på jordbruksdepartementet under samarbetet med regeringen Persson. 

Linus Lakso
Linus Lakso är mycket kunnig i energi- och miljöfrågor som utbildad energiingenjör. Andra vik-
tiga frågor för Linus är landsbygd och jämlikhet. Linus är idag ordförande för MP Eskilstuna och 
Sörmland och har kommunala uppdrag. Han är en mycket uppskattad medlem och politiker med 
förmåga att ena människor och hitta lösningar som driver arbetet framåt. 

Torbjörn Nilsson
Torbjörn har ett långt engagemang i Miljöpartiet bakom sig och har en stor kompetens inom mil-
jöfrågor och biologisk mångfald. Han är biolog och för närvarande ordförande i miljönämnden i 
Karlstad. Han har tidigare jobbat med naturvård inom tre olika länsstyrelser och var år 2016-2018 
ordförande för Svenska rovdjursföreningen. Torbjörn är en de ledamöter i styrelsen som bor på 
landsbygden, vilket är ett viktigt perspektiv. Han har också ett stort intresse för hur Miljöpartiet 
kan utvecklas som organisation framöver vilket vi tror är viktigt i och med hans långa tid i partiet.  

Märta Stenevi
Märta är gruppledare för Miljöpartiet i Malmö. Tidigare har hon även varit kommunalråd med 
ansvar för stadsbyggnad i Malmö stad och regionråd med ansvar för personalfrågor i Region Skåne. 
Hon har koppling till SKL då hon året ut sitter i Regionkommittén. Märta är driven och kreativ och 
har många idéer om hur partiet behöver utvecklas framöver både när det gäller politik och kommu-
nikation.  

Marléne Tamlin
Marléne är sammankallande i PS sedan 2017. Hon har tidigare varit kommunalråd i Västerås, vice 
ordförande i kulturnämnden och gruppledare i kommunfullmäktige. Marléne tycker det är viktigt 
att balansera de gröna ideologiska visionerna med dagspolitiska utmaningar. Hennes politiska 
hjärtefrågor handlar om hur vi formar ett samhälle utan det omöjliga målet om evig tillväxt och 
hur vi ska utveckla vår politik kring bland annat e-sport (elektronisk sport).  Marléne har även en 
utbildning inom ekologisk ekonomi och har arbetat som miljökonsult. 

Karin Thomasson
Karin är regionråd i Jämtland/Härjedalen och 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden 
med ansvar för kultur, miljö/klimat och samefrågor. Hon är tidigare kommunalråd och ordförande 
i kultur- och fritidsnämnden i Östersund och även ordförande i Sveriges Klimatkommuner. Karin 
är gruppledare i SKL (Sveriges kommuner och landsting) och har varit 4:e vice ordförande. Hon 
har jobbat som musiklärare och cellist under många år och vill bland annat utveckla landsbygdspo-
litiken.

Max Troendlé
Max Troendlé är gruppledare för MP Kalmar, politisk sekreterare och distriktsordförande för MP i 
Kalmar län. Han är särskilt intresserad av livskvalitets-, landsbygds- och freds- och försvarspolitik 
och vill arbeta med medlemsvård. Max kommer också bidra till att förbättra den geografiska repre-
sentationen i partistyrelsen samt stärka den kommunala kopplingen.
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Brita Wessinger
Brita kommer från Sollefteå, en kommun där Miljöpartiet tappade i valet och fick lämna kommun-
fullmäktige, och som har i nutid drabbats av nedläggning av delar av Sollefteå sjukhus bl.a förloss-
ning vilket ger insikt i hur det kan vara på landsbygden. Även distriktet hamnade utanför i region 
Västernorrland, så Miljöpartiet, förutom en kommun, finns inte representerade kommunalt och 
regionalt i fullmäktige. Brita är ordförande i distriktet och Västernorrlands kandidat på EP-listan. 
Hon har lång erfarenhet av partiet och valberedningen ser att hennes kompetens krävs i partisty-
relsen för att djupare förstå förutsättningarna i vita kommuner och distrikt. 

Henrik Ölvebo
MP Gällivare är en av de kommuner där Miljöpartiet gick allra bäst. Henrik Ölvebo är kommunal-
råd där, och just nu 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen men under 2020 kommer Henrik att 
vara kommunstyrelsens ordförande. Han är också ordförande i utskottet för ungdom, kultur och 
fritid. Att Henrik kommer från ett vitt distrikt och en kommun som Gällivare, som gick starkt i va-
let, kan ge partistyrelsen verktyg att stärka lands- och glesbygdspolitiken och att hjälpa vita distrikt 
och avdelningar.
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EGP-rådet

EGP-rådet, val på ett år
Det viktigaste uppdraget för våra representanter i European Green Partys råd är att represente-
ra partiets åsikter i EGP. Det behöver vara väl förankrade personer med breda kontaktnät inom 
partiet. Både delegater och ersättare arbetar i och deltar aktivt i rådets möten. Då partiets ekonomi 
är ansträngd så är det viktigt att vi har jämvikt på de ledamöter som har möjlighet till finansiering 
från annat håll än partiets kassa, även om detta inte har varit avgörande.

Delegater
Alice Bah Kuhnke, 45 år Nacka (omval, invald 2016)
Charles Berkow, 62 år Stockholm (omval, invald 2017)
Wanja Kaufmann, 21 år Uppsala (omval, invald 2017)
Magnus P. Wåhlin, 47 år Växjö (omval, 2018)

Ersättare
1:e Gustav Fridolin, 35 år Sundbyberg (nyval)
2:e Janine Alm Ericson, 45 år Alingsås (nyval)
3:e Elisatbeth Falkhaven, 63 år Torup (nyval)

Delegater:

Alice Bah Kuhnke 
Som Miljöpartiets toppkandidat till Europaparlamentet är Alice en för oss solklar kandidat till 
EGP-rådet. Som tidigare kultur- och demokratiminister ser vi hennes kunskaper och erfarenheter 
som stora och värdefulla tillgångar för rådet.

Charles Berkow
Charles Berkow har lång erfarenhet från Miljöpartiets arbete i EGP från sin tid som tjänsteman för 
partiet. Nu kommer hans erfarenhet och breda kontaktnät bland europeiska gröna återigen till stor 
nytta då han nu föreslås ta steget in i delegationen som förtroendevald. 

Wanja Kaufmann
Wanja Kaufmann är internationell sekreterare i Grön Ungdom. Hon är flerspråkig och talar bland 
annat franska och tyska, vilket är en stor tillgång på möten med europeiska gröna. Wanja har ett 
stort kontaktnät bland internationella unga gröna vilket vi tror är till stor fördel för EGP-rådet. 
Wanja sitter också i Green Forum och kan på det sättet också vara en brygga till EPG för dem. 

Magnus P. Wåhlin
Magnus är kommunpolitiker och ordförande i MP Växjö. Vi ser det som viktigt att ha en kommun-
politiker med i EGP-delegationen för att bidra med det lokalpolitiska perspektivet. Magnus har stor 
erfarenhet av att arbeta internationellt och talar ett flertal språk. Han har i sin roll som präst lång 
erfarenhet med att arbeta som bl.a. internationell sekreterare och flyktingsamordnare i Växjö stift.

Ersättare:

1:e Gustav Fridolin
Tidigare språkrör med ett stort engagemang i sociala frågor och som vill bidra till den gröna rörel-
sen på europeisk nivå. Vi tror att Gustav kommer att kanalisera sitt engagemang och hjälpa till att 
lyfta svåra frågor på europeisk nivå på ett förtjänstfullt sätt och ge tyngd till delegationen. 

2:e Janine Alm Ericson
Gruppledare i riksdagen, ledamot i utrikesutskottet och leder Miljöpartiets internationella samord-
ning. Janines kompetenser och erfarenheter, och kopplingen till både riksdagsgruppen och parti-
styrelsen är viktiga för delegationen. 

3:e Elisabeth Falkhaven
Elisabeth är riksdagsledamot i försvarsutskottet och djurskyddspolitisk talesperson. Hon är också 
ledamot i regionfullmäktige i Halland och i insynsrådet för statens veterinärmedicinska anstalt. 
Elisabeth har europeiskt högaktuella frågor på sitt bord och kan bidra med kompetensen i delega-
tionen.   
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Kandidatpresentationer

Språkrör
Valberedningens förslag

Isabella Lövin, 55 år Värmdö

För sisådär tio år sedan bestämde jag mig för att gå in i politiken för att 
kunna vara med och förändra på riktigt. Det var ett beslut jag aldrig ång-
rat. Det är genom politiken vi gemensamt ska klara av att möta samhällets 
allra största utmaningar. 

 Klimatkrisen är här och nu och handlar om mänsklighetens och pla-
netens framtid. Idag lämnar barn skolan för att berätta för oss vuxna att 
vi stjäl deras framtid när vi inte agerar tillräckligt kraftfullt. Det kan inte 
uttryckas bättre.

 Vi står inför en politisk utmaning i Sverige. Fastän larmrapporterna om 
extremväder, artutrotning och spridningen plast och farliga kemikalier 
blivit vardag, är det många i samhället som oroar sig för hur själva om-
ställningen till en hållbar livsstil ska påverka eller drabba dem. De behö-
ver höra vad vi redan vet – att omställningen är nödvändig och att den är 
bra. 

 Jag brinner för att berätta den positiva berättelsen om klimatomställ-
ningen. Jag brinner också för att alla ska delta i omställningen, att vi ska 
klara den tillsammans.  Det är en berättelse om ett samhällsbygge där vi 

vare sig bränner ut planeten eller oss själva, där luften blir renare och stadens trafik lättare, där landsbyg-
den lever, där fiskbestånden återhämtar sig och där vi skyddar viktig natur så att även nästa generation kan 
uppleva den. Och när vi lyckats ska vi alla känna en enorm stolthet!

 Människan kan inte förhandla med klimatförändringarna. Men vi kan möta dem med en positiv beslut-
samhet som gör Sverige till ett internationellt föredöme. Andra ska titta på oss och se att omställningen är 
möjligt, och att den gör samhället bättre.

 Den gröna rörelsens historiska ansvar är att vara bärare av denna berättelse och jag är beredd att fortsät-
ta leda det arbetet. Klimatet kan inte vänta.”

Per Bolund, 48 år Stockholm

När jag forskade i biologi insåg jag att vi har mycket kunskap om  
miljö- och klimatkrisen men lite tid kvar att lösa den. Det som akut 
behövs är politik som tar miljöhotet på det allvar det förtjänar. Det fick 
mig att söka mig till politiken och det är min drivkraft för att kandidera 
till språkrör för miljöpartiet. Jag vill leda den rörelse som har svaret på 
den största utmaningen i vår tid. Jag vill att vi tillsammans visar för de 
unga som kämpar på gatorna för en seriös klimatpolitik att vi har både 
kunskapen och modet att genomföra det de kräver av oss.

Jag har i vinter varit med och förhandlat fram ett samarbete för an-
ständighet i svensk politik. Miljöpartiet har nu möjligheten att vara mot-
kraften mot högerpopulism och rasism och den starka rösten för en grön 
framtid. För att klara det vill jag förena vårt fokus på klimat och miljö 
med att utveckla politiken för mer livskvalitet, medmänsklighet och för 
minskade klyftor, mellan människor och mellan stad och land.

Då behöver vi förslag som ger alla möjlighet att vara med i omställ-
ningen. I Kanada har man nyligen genomfört en sådan reform med en 
klimatavgift som växlats mot en direkt, rättvis återbäring till medborg-
arna. Det är ett förslag jag vill att miljöpartiet ska driva.

Jag har som biolog djup kunskap om den miljöutmaning som är vår 
tids viktigaste politiska fråga. Jag har min bakgrund i freds- och miljörörelsen och har arbetat länge i både 
kommun- och rikspolitiken. Som statsråd i regeringen hela den förra mandatperioden har jag kunskap och 
erfarenheter som behövs för att inte tappar fart i vårt arbete för att rädda världen. Det krävs både stabilitet 
och kreativitet för att vi ska kunna fira på nästa valvaka att vi vuxit och tagit oss tillbaka in i de kommuner, 
landsting och regioner som vi tappade i höstas.

Jag vet att miljöpartiet har fantastiska möjligheter nu när medvetenheten och engagemanget för miljön 
ökar. De unga som nu demonstrerar på gatorna kommer att rösta för klimatet i nästa val. Då ska vi visa dem 
att vi har de grönaste svaren. Vår tid är nu!



Miljöpartiet de grönas kongress 2019 Riksvalberedningens förslag och kandidatpresentationer

Övriga kandidater språkrör
Magnus P Wåhlin, 48 år Växjö

Jag är ordförande för MP Kronoberg, gruppledare i Växjö kommun, sitter i 
KF, KS och KSAU och är ordförande i kommunens hållbarhetsutskott som 
ansvarar för hela kommunens Agenda 2030 arbete. Jag har tidigare suttit 
i socialnämnd, utbildningsnämnd och kommunalt bostadsbolag samt varit 
ordförande för MP Växjö i tre år.

Jag har under lång tid arbetat med miljöfrågor och sociala frågor. Enga-
gerade mig tidigt i scoutrörelsen, Ungdomens fredsförbund och Fairtra-
de-rörelsen. Reste som ung till Rumänien och renoverade barnhem och 
arbetade under 7-8 år på nattjouren i Malmö med de som stod utanför 
samhället, en väldigt viktig lärdom. Har sedan i mitt yrke som präst med 
ansvar för miljö, flyktingar och internationella frågor i Växjö stift arbetat 
mycket med enskilda flyktingärenden och utvecklingsarbete i Eritrea, Etio-
pien, Guatemala och Costa Rica samt miljödiplomering av församlingar.

Sitter med i styrelsen för Organic Cities network Europe som arbetar för 
mer ekologisk produktion och konsumtion i Europas kommuner. Är ersät-
tare i partiets EGP-delegation samt styrelseledamot i Refarm Linné som 

arbetar med landbaserad fiskodling.
Jag vill vara med och leda oss tillbaka till valet 2022. Jag har stor erfarenhet av organisationsutveckling, 

engagemangsbyggande och krishantering vilket jag tror är styrkor vi behöver just nu. Jag är mycket van vid att 
tala inför människor och gör det på ett lättfattligt och tydligt sätt. Har skrivit en bok om klimatet och föreläst 
landet runt.

Jag vill att vi är tydliga med allvaret i den stora omställning som nu måste ske och att vi garanterar att den 
sker så rättvist som möjligt. Vi ska vara ett brett parti som svarar på människors frågor om framtiden, om det 
som berör vardagen. Därför ska vi tydligt tala om fördelningspolitik, jämlikhet, jämställdhet och vara det själv-
klara feministiska alternativet i svensk politik.

Vill du veta mer: Följ mig på FB: https://www.facebook.com/magnus.wahlin, Min blogg: https://miljopar-
tisten.wordpress.com/ Instagram: magnus.wahlin, magnus.wahlin@mp.se

Partisekreterare
Valberedningens förslag

Emma Nohrén, 39 år Brastad

Jag kandiderar till att bli partisekreterare för Miljöpartiet de Gröna. Det 
känns stort. Som partisekreterare ska en ha det yttersta ansvaret för orga-
nisationen och leda partiets strategiska arbete. En ska ha ledarskapsegen-
skaper och fingertoppskänsla. Lyssna av partiet och leda det framåt. En 
ska vinna val. Jag är full av beundran och tacksamhet mot de som burit 
titeln. Det är stora skor att fylla och det är med ödmjukhet inför uppdra-
get jag nu kandiderar.

Vi har ett stort jobb framför oss. Samtidigt som vi i regering de kom-
mande åren måste genomdriva  politik för omställning, klimatledarskap 
och medmänsklighet måste återvinna förtroende i hela landet. Vi behöver 
bara dem som ger människor en framtid att längta till  och vara det parti 
som på riktigt står för hopp och framtidstro.

Jag har suttit en mandatperiod i riksdagen, varit både kommun och 
regionpolitiker, arbetat internationellt med European Green Party och 
arbetet internt i partiet -  de senaste åren främst som ordförande för Mil-
jöpartiet i Västra Götaland. Mina samlade erfarenheter gör att jag känner 

partiet på alla olika nivåer och ser vilka behov som finns i de olika delarna.
Jag tror att mina erfarenheter från politik, forskning och näringsliv tillsammans med mitt ledarskap och 

mitt breda nationella och internationella kontaktnät såväl inom som utanför partiet som gör att jag skulle 
kunna vara en bra partisekreterare. På lång sikt tror jag att jag kan bidra med att vara en god kommunikatör 
för vår politik ute i landet och få in det på ett vardagsnära sätt som känns relevant för våra medlemmar och 
väljare men också trovärdigt för våra motståndare.

Vi har så mycket att göra. För klimatet, miljön och medmänskligheten. Men för att kunna göra det behöver 
vi bygga ett stark och växande rörelse som människor vill vara en del av. Jobbet som ligger framför oss kom-
mer inte att vara lätt, men jag kan inte tänka mig någon finare förtroende än att få leda det  arbetet och göra 
det tillsammans med er. 
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Övriga kandidater partisekrterare
Elin Söderberg, 35 år Umeå

Under lång tid har jag arbetat med organisationsutveckling, föränd-
ringsarbete och att skapa engagemang för klimatfrågan hos alla sorters 
människor, inom kommuner och företag. Jag har gjort detta som kon-
sult, som Klimat- och energisamordnare på Länsstyrelsen, som politiker 
och genom styrelseuppdrag inom Miljöpartiet.

Nu står vi i en situation där Miljöpartiet sitter i regering, tar ansvar 
och genomför reell förändring. Samtidigt har vi låga opinionssiffror och 
många känner sig osäkra på vilka vi är och vad vi vill. 

Den gröna ideologin är den enda som har förutsättningar att formule-
ra svaren på de politiska utmaningarna vi har idag och i framtiden. För 
att forma en framtid att längta till behöver vi snabbt ställa om till ett 
ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Politikens uppgift är att skapa 
livskvalitet för invånarna. Och vi kan aldrig trygga livskvalitet så länge 
planetära och humanitära gränser överskrids.

Jag ställer mig till partiets förfogande för uppdraget som partisekreterare eftersom jag vill:

• samla partiet till en massiv kraft bakom vår gröna ideologi och våra tre solidariteter
• stärka upp organisatoriska och praktiska redskap som gör det enkelt att vara aktiv inom MP
• sänka trösklarna för alla gröna där ute, så de ser Miljöpartiet som det självklara valet för att kanalisera 

sitt engagemang för en hållbar värld
• arbeta strategiskt med hela partiet så att vi äger bilden av oss själva, väljare ska 2022 inte ha fördomar 

om vilka vi är, de ska VETA vilka vi är

Min utbildningsbakgrund består av en magisterexamen i statsvetenskap genom Politices magisterprogram-
met med miljöinriktning. Parallellt med programmet läste jag: Utvecklingsgeografi, Energi i ett hållbart 
samhälle, Miljöetik, Projektledarskap, Doing business in the changing China (1v. i Shanghai) samt App-
roaching the environment in India (5v. i Bangalore). Gjort praktik på Utrikesdepartementet, läst engelska i 
London ett år samt gått kurs i processledarskap.

Märta Stenevi, 43 år Malmö

Jag heter Märta Stenevi och kandiderar till partisekreterare. Får jag ert 
förtroende kommer min huvudsakliga plats inte vara i Stockholm, utan 
ute i lokalavdelningar och distrikt. För att kampanja med er, diskutera 
politik med er, förstå vilka utmaningar ni ser - och låta det mynna ut i en 
valrörelse som håller ihop.

 2012 gick jag med i Miljöpartiet efter att min tredje dotter kom till 
världen och behovet av förändring blev akut. Jag blev snabbt engagerad 
i MP Skåne, och efter valet 2014 lämnade jag en lång karriär som chef i 
näringslivet för att bli först regionråd och sedan kommunalråd. Jag är nu 
gruppledare på heltid i Malmö stad.

 Jag har älskat att vara politiker, och att få vara med och driva nödvän-
diga beslut i rätt riktning. Miljöpartister är enormt viktiga i styren och 
regering - men rörelsen måste vara bas för regerandet, inte tvärtom. Nu 
vill jag rikta all min kraft och engagemang mot partiet och lägga grunden 
för att fler miljöpartister ska ta plats och fatta beslut nästa mandatperiod.

För vi behövs, överallt och på alla nivåer.
 Att gå in i regering för första gången var en skakig resa. Vår uppgift nu är att fortsätta vara ett regerings-

parti att räkna med och samtidigt bygga upp vår rörelse igen. För att klara det måste den nationella politi-
ken och våra representanter vara djupt förankrade i hela landet, från norr till söder, från landsbygd såväl till 
stad.

Vi som verkar ute i kommuner och regioner ska ha en trovärdig bas för den politik vi driver lokalt. Det 
kräver relationer. Mellan olika delar av partiet, mellan parti och civilsamhälle, mellan partiföreträdare och 
medlemmar och framförallt mellan parti och medborgare.

 Vi har politiken. Nu ska vi skriva 2022 års berättelse om det hållbara samhället. Samhället som i solidari-
tet värnar sina svaga och sina ofödda, som tror på individens kraft och som erbjuder utveckling utan rov-
drift av naturen. Det är vår löftesrika berättelse om ett bättre och ansvarstagande samhälle, och vi kan bara 
skriva den tillsammans.

 



Miljöpartiet de grönas kongress 2019 Riksvalberedningens förslag och kandidatpresentationer

Partistyrelse
Valberedningens förslag

Alice Bah Kuhnke, 47 år Nacka

Jag är 47 år, född i Malmö och uppvuxen i Småland. Sedan flera år tillba-
ka bor jag med min familj i Nacka.

 Efter studier och examen i statsvetenskap (Sthlms Univ.) har jag bland 
annat arbetat som hållbarhetschef för ett börsnoterat företag (ÅF), gene-
ralsekreterare för Fairtrade, generaldirektör för den statliga myndigheten 
för ungdoms och civilsamhälles frågor (MUCF) och under förra mandat-
perioden, som kultur- och demokratiminister. 

 Partistyrelsen är vårt högsta beslutande organ mellan kongresserna och 
den rollen kommer med det stora ansvaret att faktiskt se till att partiland-
skapet utvecklas, att fler engagerar sig i Miljöpartiet lokalt och att kom-
munikationen mellan avdelning, distrikt och partikansliet fungerar. Det 
finns fortfarande mycket att göra bättre. Det vill jag gärna engagera mig i 
och vara en del av lösningen för.

Janine Alm Ericson, 45 år, Alingsås

Vi vet att vår politik gör skillnad i praktiken. När Dagens Nyheter utvär-
derade partierna mot deras vallöften visade de på att Miljöpartiet hade 
uppfyllt omkring 85% av det som vi gick till val på 2014. Vi tog stora steg 
för att klara klimatutmaningen, både i Sverige och internationellt. Och nu 
fortsätter vi att göra skillnad och har sett till att Sverige i ett svårt parla-
mentariskt läge har en regering när miljön har en röst och rasismen har 
det inte. Det är jag otroligt stolt över.

Men, valresultatet blev långt ifrån vad vi önskade oss. Väljarna ställer 
krav på leverans framåt och förväntningar på mer visioner,  trovärdig-
het och handlingskraft. Här har vi ett stort jobb att göra under åren som 
ligger framför oss och alla delar av organisationen är lika viktiga -  från 
statsråden ut i nyaste medlemmen som just skickade smset om att bli 
medlem. Tillsammans måste vi berätta om våra visioner - för ingen annan 
kommer göra det åt oss.  Vi ska vara, och tydligt visa det, en stark grön 
rörelse som går framåt. Jag är så glad över att få vara en del av vårt lag. Vi 
vet att det bara finns en väg att gå, och det är framåt.  

Jag är från Alingsås där jag bor tillsammans med min familj, mina katter och får och familjens minigris. 
Min bakgrund som bland annat volontär, student inom statsvetenskap och freds- och konfliktvetenskap, fö-
retagare, lokalavdelningsordförande och nu gruppledare för vår riksdagsgrupp och partiets utrikespolitiska 
talesperson har gett mig erfarenheter som jag nu vill fortsätta arbeta använda i arbetet med att utveckla och 
väva samman partiet till en större rörelse och med att bygga organisationen starkare inför nästa valrörelsen. 
Vi måste bli vassare, tydligare och vara där människor är. Det är bara tillsammans som vi kan ta oss an alla 
de utmaningar som Sverige och världen står inför, och det är bara tillsammans som vi kan bygga ett starkt 
parti inför valet 2022.
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Manuel Cortez Azero, 21 år Stockholm

Jag brinner för rättvis miljöpolitik, demokratifrågor, utbildning och 
ekonomi - men att krossa segregationen förblir min största hjärtefråga. 
Det var när jag började gymnasiet som jag upptäckte exakt hur svindlan-
de klyftorna var mellan min uppväxts förort och resten av Sverige. Hela 
mitt engagemang bygger på ilskan som uppstod. I partiet har jag lärt mig 
värdera dessa erfarenheter och kanalisera dem till politiska slutsatser. 
Jag kandiderar för omval till partistyrelsen för att få fortsätta använda 
erfarenheterna och slutsatserna för att vårda Miljöpartiets ideologiska 
kärna.

Varje samhällsanalys idag måste utgå från det sorgliga faktumet att hö-
gernationalismen erövrat berättelsen om verkligheten. Förutsättningarna 
för att driva politisk opinion har förändrats fundamentalt de senaste åren, 
även för oss. Vi måste lägga om kursen i flera frågor för att tvätta bort 
stämpeln på oss som verklighetsfrånvända.   

Integrationsfrågan är en nyckel som kan få den gröna berättelsen om 
människan att fungera och lyfta i högernationalismens tid. Genom att 

tillämpa ett antal nya principiella förhållningssätt till integrationsfrågan vill jag förändra hur vi ser på 
segregationens orsaker, reformera vårt förslagsbatteri och modifiera vår retorik. I det arbetet tror jag mina 
erfarenheter, perspektiv och kunskaper kommer att göra stor skillnad.

Partiets regeringsmedverkan ålägger partistyrelsens ledamöter med uppgiften att löpande utvärdera 
regeringssamarbetet. Där tror jag att min analytiska förmåga, erfarenheten av att ha deltagit i en regerings-
bildning och min avsaknad av tyngre uppdrag är en viktig kombination för att säkerställa spetsiga diskus-
sioner och god balans i PS.  

Om dagarna pluggar jag ekonomi i Uppsala, jag har tidigare varit språkrör för Grön Ungdom i Stock-
holmsregionen och utöver det haft diverse uppdrag för Grön Ungdom och i partiet. Det vore en ära att få 
kongressens fortsatta förtroende. 

Jakop Dalunde, 35 år Stockholm

Jag brinner för alla människors rätt att leva och verka var de vill, i frihet 
från förtryck och nationsgränser. Min strävan är att vårt sätt att leva inte 
ska förstöra livsförutsättningarna på vår planet och att klimatpolitiken ska 
gå i samklang med ett global rättvisa.

Min politiska gärning utgår från ett engagemang för miljö och mänskli-
ga rättigheter - alltid med ett internationellt perspektiv. I ryggsäcken bär 
jag med mig erfarenheter från FN:s Kommission för hållbar utveckling 
och klimattoppmöten i Köpenhamn, Cancún, Warszawa, Paris och Mar-
rakesh, flyktingläger i Libanon, Lesbos och Jordanien, biståndsprojekt i 
Rwanda och från ockuperat territorium i Palestina.

Jag har mött demokratikämpar i Moskva, miljövänner i Belgrad och 
feminister i Kairo. Om det är något de har lärt mig så är det ödmjukhet 
inför de utmaningar vi står inför och beslutsamhet att kämpa för de som 
saknar makt och inflytande över sina liv. Det har jag alltid försökt under 
mina år som språkrör för Grön Ungdom, riksdagsledamot och EU-parla-
mentariker.

 I partistyrelsen vill jag fortsätta vara med och ta ansvar för politikut-
veckling inom bland annat klimat, energi och utrikesfrågorna. Att vara en länk mellan Bryssel och Sverige, 
att se till att vår politik hänger ihop. Europa står inför stora utmaningar och vi får inte lämna fältet öppet 
för högerpopulisterna, utan vi behöver en tydligare grön vision för Europa.

Till sist vill jag driva på för att vi steg för steg ska återgå till en mer human migrationspolitik. Jag är en 
lagspelare och är övertygad om att vi är starkast när vi samarbetar tillsammans mot gemensamma mål. 
Därför kandiderar jag till partistyrelsen.
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Emmali Jansson, 34 år Göteborg

Jag gick med i Miljöpartiet för att det här finns en fantastisk tro på männ-
iskors godhet och kreativitet. Jag fastnade direkt för våra solidariteter och 
vår värdegrund.

 Det är nödvändigt att vi fortsätter vara världsbäst på miljö- och klimat-
politik. Det ligger i vårt partis DNA. Men vi behöver också visa att vi har 
svar på fler stora samhällsproblem, som de ökande klyftorna, om arbetsliv 
och bostad, om kriminalitet och trygghet.

 Stress och utbrändhet behöver vändas till glädje och livskvalitet. Vi grö-
na måste våga stå upp mot den ensidiga arbetslinjen. Samhället behöver 
förändras så det går att arbeta mindre och leva mer. Den psykiska ohälsan 
är alarmerande. Jag vill att Miljöpartiet ska gå före och visa en helhetspo-
litik för att fler ska kunna känna tillfredsställelse i livet.

 Mitt expertområde är bostadspolitik och stadsutveckling. Jag har 
arbetat med social hållbarhet i samhällsplanering, jag har varit byggnads-
nämndens ordförande i Göteborg och som politisk tjänsteman för Miljö-

partiet i riksdagen har jag varit med och formulerat Miljöpartiets bostadspolitik. Nu är vi i opposition i Gö-
teborg och jag är vice ordförande i fastighetsnämnden, som har hand om markupplåtelser och exploatering. 
Jag är också vice ordförande i stadsdelsnämnd västra Hisingen, som bland annat har hand om äldreomsorg 
och individ- och familjeomsorg.

 Ibland blir jag orolig för vårt partis inre liv. Om motsättningar inom partiet. Om hårda ord. Om känslor 
av att inte vilja vara med när det inte blir som en själv vill. Vi är många medlemmar och tycker självklart lite 
olika. Vi behöver bli bättre på att förstå att våra partikamrater gör så gott de kan. Fler behöver tycka att det 
känns bra att vara miljöpartist, även om partiet tar en annan vändning i en hjärtefråga. Ett sätt kan vara att 
strukturera upp olika åsiktsströmningar och grupper för politikutveckling.

 I år har jag varit miljöpartist i halva livet. Det vill jag fira med att genom partistyrelsen bidra till en ännu 
bättre partiorganisation.

Rasmus Ling, 35 år Malmö

Jag heter Rasmus Ling, är 35 år gammal, och bor i världens bästa stad, 
Malmö. Sedan 2014 är jag riksdagsledamot, och sedan 2016 ledamot 
i partistyrelsen. Jag har i mitt politiska värv arbetat med många olika 
områden, och även på olika nivåer. Senaste tiden har jag i riksdagen fått 
ansvar för rätts- och migrationspolitiken, medan jag i partistyrelsen an-
svarar för trafikfrågorna.

I partistyrelsen försöker jag bidra med det jag tycker jag är bra på. Det 
handlar dels om att jag är ganska analytisk, kan Miljöpartiet väl, och vill 
utveckla oss som parti. Miljöpartiet är fortfarande i ett svårt läge, och vi 
har en stor utmaning att stärka oss som parti inför nästa val, samtidigt 
som vi ska leverera politiken som överenskommits. Vi behöver vinna till-
baka självförtroende, och stå trygga och raka i vår gröna politik. Vi borde 
ha samma potential som de Gröna i Finland och Tyskland uppenbarligen 
har.

Det roligaste med att vara partistyrelseledamot är att vara ute i parti-
landet, i avdelningar och distrikt. Det är också något jag gärna vill göra 

ännu mer av. Som brygga mellan riksdagsgruppen och partistyrelsen, så är det också bra att ha båda de 
perspektiven. Det är något jag vill fortsätta prioritera.

Jag tycker att vi måste klara av att driva miljö- och klimatfrågorna, utan att släppa den sociala dimen-
sionen. Vi måste stå upp för barns rätt till bra uppväxtvillkor, en human migrationspolitik, möjlighet för 
människor att göra nya livsval genom livet. Vi behöver jobba för ett EU som samarbetar och löser problem 
tillsammans, och stå upp för frihet, utbyte, mänskliga rättigheter, demokrati, rörlighet och handel.

Slutligen, så är den politiska diskussionen ett partis absoluta kärnverksamhet. Det gäller på kongressen, i 
partistyrelsen och i alla politiska sammanhang.
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Jenny Lundström, 51 år Tobo

Jag har varit aktiv miljöpartist med olika uppdrag sedan början på 
1990-talet, först i Uppsala och sen 1998 i Tierps kommun. Satt som poli-
tisk sakkunnig för Miljöpartiet på Jordbruksdepartementet när vi sam-
arbetade med socialdemokraterna 2002-2006. Vi fick då igenom många 
viktiga satsningar på bl.a. ekologiskt jordbruk, småskalig livsmedelsför-
ädling, landsbygdsutveckling och småskalig slakt. Under förra mandat-
perioden var jag regionråd 2017-2018 inom Region Uppsala. Där ansva-
rade jag för ett antal viktiga processer som revidering av miljöprogram, 
länstransportplan 2018-2029 och regional cykelstrategi.

I dagsläget är jag deltidsarvoderad politiker i Tierps kommun, med 
ansvar för samhällsplanering och miljö- och hälsoskydd. Sitter även som 
1:e vice ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i Region 
Uppsala, som har kollektivtrafik och transportinfrastruktur som ansvars-
områden. Är veterinär i botten med inriktning på djurhälsovård för lant-
brukets djur. Har varit med om att utveckla Upphandlingsmyndighetens 
djurskyddskrav för offentlig upphandling och har varit mycket aktiv då 
det gäller frågor om antibiotikaanvändning i djurhållningen. 

Mina största intressen i politiken är frågor som rör djurvälfärd, antibiotikaresistens, mat och jordbruks-
politik. Här ser jag maten som den sammanhållande länken och det är ett område där Miljöpartiet har den 
bästa politiken och där vi har chans att nå fram till en bred väljarbas. Som PS-ledamot vill jag fokusera på 
ur vi utvecklar oss som organisation och då framför allt vår lokala nivå. Här vill jag se en tydlig prioritering 
av distrikten så att de i sin tur kan främja att våra avdelningar får flera aktiva medlemmar. 

Bor i ett underbart hus på landet med cykelavstånd till järnväg och har svamp och hjortronmarker på 
gångavstånd. Får min energi genom körsång och förtränger stress och diverse frustrationer över allt knas i 
världen genom att dansa lindy hop.

Följ gärna min blogg på https://jennylundstrom.wordpress.com

Linus Lakso, 35 år Eskilstuna

Om mig
Jag är 35 år och utbildad energiingenjör, kompletterat med humaneko-

logi och freds- och konfliktkunskap. För närvarande arbetar jag som mil-
jöspecialist på Eskilstuna och sitter i partistyrelsen sedan två år. Tidigare 
har jag arbetat med småskalig förnybar energi, energieffektivisering och 
att utveckla ett mer hållbart jordbruk.
Varför jag kandiderar

Viktiga frågor för mig är klimat, jämlikhet och landsbygd. Jag anser att 
MP ska stå fast vid den gröna linjen, hållbara grundvärderingar och våga 
fortsätta ifrågasätta rådande normer inom ekonomi och politik. Enligt 
min åsikt måste MP alltid prioritera miljön och klimatet högst eftersom 
läget är akut och det är här vi har vårt största förtroende.

Samtidigt kan vi bli ännu bättre på att förmedla ansvar och visa på hur 
det hållbara samhället kan göra människors vardag bättre. Därför tycker 
jag till exempel att vi ska utveckla iden om miljöskatter med utdelning, 
för att kombinera miljö- och fördelningspolitik. Jag tror att det är myck-
et lättare att genomföra nödvändig  miljöpolitik om den uppfattas som 
rättvis.

Som jag ser det borde de ekonomiska systemen verka i samklang med människa och natur och skapa 
social rättvisa. Kortare arbetstid och att styra mer med våra nya mått på välfärd som tar hänsyn till kvalitet, 
samhällsnytta, jämlikhet och människors välmående är viktiga steg i arbetet.

Min målsättning i partistyrelsen är att vara med och vidareutveckla partiets idéer för att bli den föränd-
ringskraft vi vill vara. Som person är jag social, strategisk och idérik samt en person som ser på saker ur ett 
helhetsperspektiv. Med MP i regering tror jag det är extra viktigt att stimulera en levande idé- och strategi-
utveckling i partiet och dess nätverk. Jag vill gärna fortsätta tillföra partistyrelsen engagemang och kunskap 
i energi, klimat och grön ekonomi samt det landsbygdsperspektiv som jag är uppväxt med.
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Torbjörn Nilsson, 53 år Karlstad

Jag bor på landet mitt emellan Karlstad och Molkom, med sambo, två 
barn, en hund och några höns. Har varit miljö- och samhällsintresserad 
sedan jag var liten, och medlem i Miljöpartiet sedan -96. Jag är biolog och 
har jobbat med naturvård på länsstyrelsen, men nu är jag tjänstledig där-
ifrån för att hålla på med politik i regionen (som politisk sekreterare mm) 
och i kommunen (som miljönämndsordförande mm). 

Jag vill att Miljöpartiet ska bli bättre på att visa hur dagspolitik och 
visioner hänger ihop. Det kan också bidra till att vårt parti håller ihop 
bättre. 

Världen måste räddas nu, och människor behöver vår hjälp nu – det 
kan inte vänta tills Miljöpartiet fått egen majoritet. Därför måste vi 
samarbeta, kompromissa och ”kohandla” om olika frågor för att uppnå 
förbättringar här och nu. Samtidigt måste vi berätta att vi vill mer än det 
vi uppnått i kompromisserna, och visa att det vi uppnår i dagspolitiken är 
steg i riktning mot våra visioner. 

Ett återkommande problem i vårt parti är slitningar mellan de som 
vill prioritera att uppnå politiska resultat nu, och de som vill prioritera 

opinionsbildning för större förändringar på sikt. Jag menar att den motsättningen egentligen är onödig – 
för lösningen ligger i att vi blir bättre på att göra båda sakerna på en gång. I nuläget innebär det främst att 
vi måste bli bättre på att bilda opinion samtidigt som vi är med och styr – även om det ibland provocerar 
partier som vi samarbetar med. En del i detta är att partistyrelsen måste stötta språkrören i att verkligen 
fungera som språkrör, även när de samtidigt är ministrar. En annan del är att vi ibland måste vara tydliga 
med att vi inte fått vår vilja igenom utan blivit överkörda. 

Att bli bättre på dessa saker kan vara en överlevnadsfråga för Miljöpartiet som riksdagsparti. Miljöpartiet 
behövs i regeringen – men vi har inte råd att fortsätta tappa väljare som vi gjorde förra mandatperioden!

En utförligare presentation av mig finns på www.mp.se/om/torbjorn-nilsson

Märta Stenevi,  43 år Malmö

Jag heter Märta Stenevi och kandiderar till partistyrelsen. I PS vill jag 
arbeta för att använda mer av våra interna processer för att låta politiken 
börja och sluta hos medlemmarna - ett medlemskap i Miljöpartiet ska 
vara politiskt. Bara genom att arbeta tillsammans mellan olika delar av 
partiet kan vi bygga en stark rörelse.

 2012 gick jag med i Miljöpartiet efter att min tredje dotter kom till 
världen och behovet av förändring blev akut. Jag blev snabbt engagerad 
i MP Skåne, och efter valet 2014 lämnade jag en lång karriär som chef i 
näringslivet för att bli först regionråd och sedan kommunalråd. Jag är nu 
gruppledare på heltid i Malmö stad.

 Att gå in i regering för första gången var en skakig resa. Vår uppgift nu 
är att fortsätta vara ett regeringsparti att räkna med och samtidigt byg-
ga upp vår rörelse igen. För att klara det måste den nationella politiken 
och våra representanter vara djupt förankrade i hela landet, från norr till 
söder, från landsbygd såväl till stad.

 Vi som verkar ute i kommuner och regioner ska ha en trovärdig bas för den politik vi driver lokalt. Det 
kräver relationer. Mellan olika delar av partiet, mellan parti och civilsamhälle, mellan partiföreträdare och 
medlemmar och framförallt mellan parti och medborgare.

Vi har politiken. Nu ska vi skriva 2022 års berättelse om det hållbara samhället. Samhället som i solidari-
tet värnar sina svaga och sina ofödda, som tror på individens kraft och som erbjuder utveckling utan rov-
drift av naturen. Det är vår löftesrika berättelse om ett bättre och ansvarstagande samhälle, och vi kan bara 
skriva den tillsammans.

 Genom partistyrelsen vill jag vara med och bygga upp en rörelse som efter nästa val får ökat inflytande i 
riksdagen och på många fler platser i landet än idag. För vi behövs i varenda kommun och varenda region.
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Marléne Tamlin, 34 år Västerås

Mitt engagemang för miljö- och samhällsfrågor har varit starkt så länge 
jag kan minnas. Som barn skrev jag dikter om miljö, plockade sopor 
med Tippen-klubben och följde partiledardebatter. Som tonåring var jag 
känd som arg feminist, antirasist och vegetarian. Som student plugga-
de jag hållbar utveckling och engagerade mig i EU-valet. Därefter blev 
jag efter en tid som konsult insugen i MP och ägnade sex år (10-16) som 
kommunalråd i Västerås, med bland annat utmärkelserna årets skolmats-
kommun och miljökommun som kvitto på MP Västerås gemensamma 
ansträngningar. Som förälder till en 2,5-åring och ett till barn på väg har 
mitt driv för en trygg och ljus framtid nu fått ytterligare nya dimensioner.

2015 gav kongressen mig det fantastiska förtroendet att sitta i PS, året 
efter fick jag PS förtroende att sitta i AU och sedan 2017 har jag haft äran 
att få leda PS arbete i rollen som sammankallande. Jag brinner för grön 
ideologi och politik, men också för partiets interna arbete, för saker som 
organisation och ledarskap, medlemsdemokrati och internkommuni-
kation, ärendehantering och mötesplanering. Vi behöver en stark och 
väloljad organisation i ryggen och vi behöver kunna samarbeta över olika 

nyanser av grönt och ha kul ihop om vi ska kunna förändra världen tillsammans.
PS lägger till årets kongress fram en proposition om långsiktiga mål för partiet som jag tror tar flera steg 

åt rätt håll. Det är inte lätt att balansera gröna visioner med förhandlingar i dagspolitik, men det är en 
utmaning vi måste klara. Vi ska ta ansvar här och nu - utan att tappa varken mål eller rötter. Vi ska visa 
att den gröna politiken är en helhet och lyfta värden som solidaritet och frihet. För egen del ser jag gärna 
att t.ex. arbetstidsförkortning, grundtrygghet och tillväxtrealism konkretiseras och kommuniceras mer. I 
en ekonomi besatt av ”mer” behöver vi istället stå upp för ”bättre” och i en tid då bruna vindar blåser över 
världen ska vi erbjuda positiva framtidsbilder av det hållbara samhället. 

Karin Thomasson, 57 år Östersund

Jag har min yrkesbakgrund som musiklärare och cellist, men har se-
dan många år haft heltidsuppdrag som politiker på lokal nivå. Först tre 
mandatperioder som kommunalråd i Östersund, och sedan årsskiftet 
som regionråd i Region Jämtland Härjedalen. Som Regionråd och 1 vice 
ordförande i Regionala utvecklingsnämnden ansvarar jag för kulturfrågor, 
klimat- och hållbarhetsfrågor samt samepolitiska frågor.

Jag är också gruppledare för MP:s grupp i SKL och ledamot i styrelsen 
där.

Kulturpolitiken är det som ligger mig varmast om hjärtat och jag är 
oerhört glad och stolt över vad partiet har åstadkommit under vår tid i 
regering. Som ansvarig PS-ledamot för kulturfrågor så var jag delaktig i 
framtagandet av vårt kulturpolitiska program, ”Frihet och föränderlighet” 
som lanserades våren 2018. I partistyrelsen vill jag fortsätta att arbeta 
med att förverkliga vårt kulturprogram på alla nivåer.

De samepolitiska frågorna är också viktiga för mig, och något som jag 
arbetat med mycket. Det handlar både om rätten till språk och kultur, och 
rätten till land och vatten. Sverige har fortfarande mycket att ta itu med 

när det gäller vårt koloniala arv men med Mp i regeringen har vi möjlighet att komma en bit framåt trots 
allt. Det arbetet vill jag vara delaktig i.

Precis som med klimatfrågan så har frågorna om mänskliga rättigheter kommit till ett läge där fler och 
fler engagerar sig och det måste vi dra nytta av.

Miljöpartiet har ett väldigt svårt läge just nu med flera vita regioner och kommuner. Vi behöver bygga 
partiet underifrån på nytt. Vi kan inte bygga vår politik på en riksdagsgrupp utan det är i kommuner och re-
gioner det dagliga arbetet sker. Med cykelvägar, kollektivtrafik, kulturskolor, ekologisk skolmat och mycket 
mer.
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Max Troendlé, 23 år Kalmar

Kort om mig:
Jag är en 23-årig Kanadafödd Kalmarbo som snart är utbildad busschaufför. 
Jag är gruppledare för MP Kalmar, ordförande i MP Kalmar län och ledamot 
i partistyrelsen. På den fritid mina politiska uppdrag ger mig renoverar jag 
en buss från 60-talet, som jag också bor i.
Om min kandidatur:
Vi står inför stora utmaningar. I en tid där populister har stark medvind, de 
mänskliga rättigheterna kränks, klyftorna ökar och klimathotet blir alltmer 
akut behövs en stark grön rörelse. Både i Sverige och i världen. Om vi ska 
rädda klimatet och säkra de mänskliga rättigheterna måste gröna värdering-
ar och gröna lösningar dominera det politiska landskapet. Medan det kan 
kännas långt dit i dagsläget är det målet jag jobbar mot.

Nu har jag suttit i partistyrelsen i två år. Jag har prioriterat uppdraget 
väldigt högt och inte missat ett enda beslutsmöte. Utöver den löpande verk-
samheten i styrelsen har jag varit med i arbetet att lösa en av partiets längsta 

interna konflikter, i Umeå och Västerbotten. Där blev jag utsedd till interimistisk ordförande i båda styrelser, 
och arbetade intensivt med konflikthanteringen under ett års tid. Jag sitter också nu i den arbetsgrupp som ser 
över hur vi ska stärka partiets ekonomi, både på kort och lång sikt.

Vi, Miljöpartiets medlemmar, har mycket arbete framför oss innan vi är en av de största krafterna i svensk 
politik. De kommande åren vill jag särskilt arbeta med att rusta oss inför 2022, i synnerhet de 7 distrikt och 
91 kommuner som vi tyvärr saknar representation i. Jag vill att vi stärker partiets ekonomi och breddar vilka 
frågor vi har förtroende i. Jag vill att vi arbetar med att få fler att känna sig välkomna i vårt gröna parti, och jag 
vill att vi börjar bygga en stark, grön folkrörelse. 

Att arbeta i partistyrelsen är det roligaste uppdrag jag haft. Jag ber om ert förtroende bli omvald, för att tack-
la de utmaningar vi står inför och förändra världen, tillsammans med er.

Brita Wessinger, 65 år Sollefteå

Jag vill fortsätta det arbete partistyrelsen startat genom att komma igång 
med de arbetsgrupper vi beslutat om på kongressen. Arbetsgrupperna kan 
både avlasta partistyrelsen och skapa mer samhörighet i partiorganisatio-
nen. Vi har många duktiga människor med olika kompetenser i partiet, som 
gör att vi tillsammans kan bli ännu bättre på att ta fram de underlag och 
program vi behöver.

Jag vill stärka kommunikationen i organisationen genom att kontinuerligt 
informera om vad partistyrelsen arbetar med på Engagera dig.

Vi behöver bli bättre på att föra ut vår politik, även när vi är i regering. 
Partistyrelsens uppdrag är att verkställa kongressens beslut, stötta språkrö-
ren, föra ut partiets politik och just det gör att vi har möjlighet att i parti-
styrelsen hitta former för att bli tydliga, när vi i regeringssamarbetet kan ha 
svårt att komma ut med vår politik.

Jag är bra på att samarbeta, har en tydligt grön moralisk kompass. Jag har utbildningar och erfarenheter 
som kan vara bra att ha i partistyrelsen. Jag tror jag kan vara till nytta.   

Henrik Ölvebo, 41 år Gällivare

Fiskeintresserad småbarnspappa som gärna tillbringar tid med familjen i 
fjällen. Bor tillsammans med min fru Sara och tre barn på 4, 7 och 10år. 

Kommunalråd och gruppledare i Gällivare kommun. Alltid varit politiskt 
intresserad och inför valet 2010 lyfte jag intresset från fikarummet och köks-
bordet till medlemsavgiften. 

Efter blyga 1,7% i valet 2010 och en ordinare plats i Miljö och byggnämn-
den bestämde vi oss för att storsatsa inför valet 2014. 

I valet 2014 ökade vi till 9,5% och 2018 klättrade vi till 11,93%. 
Under föregående mandatperiod ingick Miljöpartiet Gällivare i en femparti 

koalition med Moderaterna, Vänsterpartiet och två lokala partier. En spän-
nande och lärorik resa där jag satt som 2:a vice ordförande i kommunstyrel-
sen, och där KSO posten alternerade mellan V och M. 

Idag ingår vi i ett klassisk rödgrönt samarbete med V och S. 
Vi kommer dela på posten som kommunstyrelsens ordförande och 2020 

har Miljöpartiet ordförande klubban.
Jag hoppas kunna bidra med våra erfarenheter med att växa där vi traditionellt har svårt. Vi behöver också 

jobba med våra politiska förslag och hur vi bättre når ut. Vi har en politik för en bredare målgrupp och måste 
bli mer relevanta för fler.
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Anna Hansson, 45 år Alingsås

Hjärtefrågor - Jag har en grön vision om framtiden. En positiv bild i mitt 
inre av vår gemensamma framtid. I den lever vi människor i harmoni 
med varandra och med djur och natur. Jag vet att vi behöver arbeta hårt 
för att förverkliga denna vision. Vi behöver vara smarta och resultatinrik-
tade. Detta arbete vill jag vara en del av.

Några av mina hjärtefrågor är miljö och naturvård, folkhälsa och djur-
rätt. Vi stammar från naturen och är djupt beroende av den. Vi behöver 
ställa om till ett sätt att leva som inte skadar oss själva och miljö, natur, 
och djuren. Kontakt med naturen gör oss friska och välmående. Djuren 
ska behandlas med respekt och omtanke.

Jag är mycket intresserad av hälso- och sjukvårdsfrågorna på många sätt, och från olika perspektiv. Sjuk-
vården står idag (liksom övrig offentlig verksamhet) inför många utmaningar med för lite resurser, perso-
nalbrist och sjukskrivningar. Vården måste vara ändamålsenlig och effektiv kopplat till insatta resurser. 
Arbetet med förebyggande insatser är centralt för en bättre folkhälsa, och en minskad belastning av vården.

Erfarenheter- Jag är gruppledare i Alingsås och ledamot av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Jag har tidigare erfarenheter från att ha varit ordförande i Miljöskyddsnämnden. I Västra Götalandsregi-
onen är jag ersättare i fullmäktige och i Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. I Göteborgsregionens kom-
munalförbund ingår jag i Utbildningsgruppen.  Utöver det politiska engagemanget är jag också ordförande i 
Alingsås Naturskyddsförening.

Jag är utbildad civilekonom, och har en yrkeskarriär på ca 14 år inom näringslivet. 
Om mig - Jag trivs mycket bra med att arbeta inom politiken och med att förverkliga våra politiska pro-

gram. 
Jag är en aktiv politiker. Jag läser på handlingar, gör egna efterforskningar, kommer med förslag och yrk-

anden. Jag trivs bra med debatter, insändare, talarstolen, och att synas i media. 
https://www.facebook.com/AnnaHanssonMP2018, https://twitter.com/AnnaHanssonMP

Aron Knifström, 33 år Ludvika 

Det var när jag vart intresserad av energifrågor som jag vart medlem i 
Miljöpartiet 2012. Många av miljöfrågorna hänger ihop med energi och 
resursfrågor, som t.ex. klimat, transporter, industri och bostadsfrågor. 
Mina kärnfrågor är en omställning till ett 100% förnyelsebart energisys-
tem med fokus på energieffektivisering och förnyelsebar energi. Fri mjuk-
vara är en annan fråga som står högt, vikten av att det vid val av mjukvara 
inte bara är prislappen och funktionen som spelar roll, utan även att 
användarens rättigheterr espekteras. Väldigt viktigt vilken licens en mjuk-
vara har, det är användaren som ska ha kontroll inte nåt bakomliggande 
företag som gjort programmet. På samma sätt ska man inte hindras från 
att reparera saker man köpt genom att ritningar hålls hemliga eller desig-
nen försvårar reparation. Viktigt med både återbruk och återvinning. 

Inte långt från energifrågan kommer klimatfrågan det hänger ihop 
väldigt mycket, som politiker vill jag att ambitionerna ökas så att vi kan 
undvika de värsta konsekvenserna. Vi behöver göra mera, komma på flera 
bra förslag som tar oss i rätt riktning. Skruva upp de åtgärder vi redan 
har. Fortsätta utveckla vår politik på området och följa upp partiets kli-

matfärdplan. Klimatfrågan är dock inte den enda, tycker partiet har en väldigt fin bas i den gröna ideologin 
och den behöver vi sprida mera.

Inom miljöpartiet har jag varit aktiv på alla nivåer, både i kommunen, distriktet och nationellt inom kli-
matnätverket. Viktiga erfarenheter för att kunna fatta beslut om organisationen. Fortsätta arbeta med att 
förbättra arbetssätt och stärka interndemokratin.

Själv gillar jag att spela spel av alla de slag, både brädspel och videospel, lyssnar på musik, mycket synt, 
ser på anime och tv-serier och samlar på böcker (borde läsa flera av dem). Har själv aldrig haft ett fast 
arbete och har kanske därför viss förståelse för de som har lite mindre. Har t.ex. också drivit att lön inte ska 
kontras av i sin helhet mot försörjningsstöd, sociala frågorna är viktiga att komma ihåg i omställningen!

Övriga kandidater partistyrelsen (PS)
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Bertil Lundgren, 64 år Löttorp

Jag vill se en stark grön politik som får erkännande och stöd i samhället, 
och vill bidra till det. Partiet befinner sig i en intressant men också utma-
nande situation, med en stor potential för genomslag i opinionen. Vi be-
höver dra lärdom av partiets resa så här långt, och utveckla partiet och oss 
själva. En gemensam bild av var vi står, vad vi vill och hur vi når dit är en 
förutsättning. Genom engagemang och en bred samverkan med brukande 
av alla kompetenser som finns inom partiet (och hos närstående personer 
och organisationer) kommer vi långt. PS har en nyckelroll i detta arbete.

Jag ser flera områden inom partiet som behöver utvecklas. 
Intern kommunikation och demokrati (kongresserna och fortlöpande 

dialog med/mellan medlemmarna). Tydlighet med vad vi står för (inkl. 
samhällsvisionen), och opinionsbildning. Lyfta fram medel som leder till 
målen (inom utsatt tid) i det politiska arbetet. Fördela bördor och nyttor, 
så att åtgärder upplevs som rättvisa. Kunskaper inom miljö/energi/klimat 
(som är väldigt komplexa områden). Regional- och landsbygdspolitik som 
verkligen gör skillnad. Bättre förankring och ”rykte” utanför de större 
orterna. 

Mina egenskaper i det här sammanhanget: engagerad och målinriktad med ett strategiskt tankesätt, ser 
möjligheter, har lätt att ta in information och bearbeta den (nyfiken och strukturerad) och kan formulera 
mig.

Omsorgen om planeten och utsatta människor är hörnstenar för mig. De tre solidariteterna utgör grunden 
för mitt medlemskap i mp. Vi behöver utveckla kopplingen mellan solidariteterna och vår politik!

Jag är född i Småland år 1954 och uppväxt på Öland. Sedan år 2000 tillbaka på Öland (för blommorna, 
vännerna och havet). Detta efter att ha varit verksam i Lund och Kalmar sedan 1980, både yrkesmässigt och 
politiskt. Natur- och miljöengagerad sedan ungdomsåren. Gick med i naturskyddsföreningen och miljörö-
relsen på 1970-talet. Agronomutbildning med odling och miljö som huvudinriktning. Har också läst miljö-
vetenskap och pedagogik (lärarbehörighet).

Som yrkesverksam har jag arbetat som lärare i 12 år och i kommunledningsförvaltning i snart 20 år med 
energirådgivning, strategiskt miljöarbete och vattenfrågor (våtmarker och vattenförsörjning). 

På fritiden är jag gärna utomhus i naturen eller på havet. Intresserad av samhällsfrågor (förstås), odling, 
musik, fotografering m.m. Jag har haft många olika kommunpolitiska uppdrag sedan år 1989 och fram till 
nu.

Carl Ståhle, 49 år Ekerö

Jag har valt, har du?
Vi kan välja vår framtid och vi i Miljöpartiet har gjort vårt val. Vi har 

valt att ta ansvar för vår gemensamma framtid. Vi har valt att kämpa för 
klimatet. Vi har valt att leda förändringen i en ständigt föränderlig värld.

Klimatförändringarna kommer att ändra spelplanen för både Sveriges 
livsförutsättningar, liksom övriga världens. Hur vi bygger idag påverkar 
vår ekonomi och våra barns levnadsvillkor framöver. Vi kan antingen 
låtsas som om världen inte förändras kring oss och att vi inte blir påverka-
de. Eller så kan vi planera för ett bättre samhälle som hänger ihop, som är 
hållbart både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Mitt bidrag in i Partistyrelsen är dels erfarenheten av samhällsbygget 
med min arkitektbakgrund men framför allt mitt arbete inom digitalise-
ring, kommunikation och förändringsledning. Vi har en fantastisk poli-
tisk plattform att stå på men vi behöver nå ut i vår kommunikation. För 
att lyckas behöver vi göra vår sak till hela Sveriges sak. Då måste vi vara 
de bästa ”säljarna”, och de bästa säljarna säljer genom förtroende, tillit 

och känslor. Det är när jag är känslomässigt engagerad som jag är redo att förändras, redo att göra någon 
annans sak till min.

Jag älskar förändring, förbättring, förnyelse och smarta lösningar. Det är det som driver mig. Miljöpartiet 
kan leda förändringsarbetet i samhället om vi börjar med oss själva. Mångfalden i partiet är vår styrka då vi 
nyttjar de krafter och den kunskap som finns inom oss, men vi behöver också ta hjälp utifrån. Vi klarar inte 
denna resan själva. Detta förändringsarbete leds av Partistyrelsen och här både vill och kan jag bidra.

Det är förmågan att förändras och förbättras i sig som är det stabila, det långsiktiga, det naturliga. Det 
som gör djur, natur och människa så fantastiska. 

Jag har gjort mitt val, jag vill vara med och leda förändringen. Därför kandiderar jag till Partistyrelsen för 
MP 2019. Vad är ditt val?
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Göran Larsson, 52 år Borås 

Är Hälso och sjukvårds politiker, vilket jag brinner för!
Det är mycket viktigt att verka för en jämställd och jämlik svensk hälso 

och sjukvård som står upp för människors lika värde där vi alltid prio-
riterar vården efter behov.Det är viktigt att Hbtq perspektivet är tydligt 
inkluderat!

Vi måste verka för att vården av de mest prioriterade och de med störst 
behov, ges högsta prioritet. Det är väsentligt att samverka mellan region 
och kommun och ingen ska hamna i problem pga huvudmän träter! Det är 
också särskilt gynnsamt för våra äldre och de med olika typer av kroniska 
diagnoser och problem att vi för en politik som inkluderar och samverkar 
mellan kommun och regionen i Västragötaland! Vill också påpeka vikten 
av ett aktivt hälso och förebyggande arbete inom hälso och sjukvården och 
vikten av detta då vi har många hälsorisker som kryper ner i åldrarna!

En annan viktig fråga som är en självklar hjärtefråga är miljö och klimat 
frågorna! Vi måste hela tiden verka för att hållbarhetsperspektivet kopplat 
till vårt ekologiska fotavtryck står i framkant inom alla politiska nivåer. 

Det ska vara en självklar huvudfråga och inte något man tar i ett sidospår!
Det är självklart för mig att våra kommuner/regioner-landsting har en miljö och klimat plan för att vi ska 

nå fossil frihet till 2045 enligt de måltal som Sverige satt upp och i Paris avtalet anda.
Avslutningsvis så hoppas jag kunna få förtroendet att vara ledamot i partistyrelsen utifrån såväl mina po-

litisks erfarenheter men tydligt också utifrån mitt interna parti engagemang och ständiga vilja att lyfta vårt 
gröna parti som står inför stora utmaningar och vi behövs mer än någonsin kopplat till inte minst klimat 
och medmänsklighet frågorna!

Då behövs det ett starkt och robust grönt parti i alla delar av vårt avlånga land!
Vi har gröna röster i samtliga kommuner och det finns möjlighet att nå dem och få dem att vara med på 

den så viktiga gröna resan till 2022!

Janine OKeefe, 45 år Stockholm

Vi håller på att förlora inte bara planeten utan en hel generation ungdo-
mar som skulle kunna rädda den. Jag har strejkat med Greta och de an-
dra ungdomarna på Mynttorget sedan augusti, och för mig är det tydligt 
att de ser på alla vuxna och framför allt på våra politiska representanter 
med stor misstänksamhet. Det är extremt viktigt att MP visar tydligt att 
vi tar klimatrörelsen på allvar, för att ge dem styrka att fortsätta men inte 
minst för att själva fortsatt vara relevanta i dagens situation. Jag söker 
detta uppdrag för att hjälpa till att fokusera partiet på klimatet, att se till 
att klimatet blir den grund för politiken som ekonomin varit tills nu.

Jag säger detta baserat på bred kunskap om frågan. Jag är civilingenjör 
och ekonom MBA, har jobbat med både myndigheter och privat indu-
stri, har varit projektledare och suttit i ledningen för Sveriges största och 
Sveriges minsta företag. Jobbar nu sedan flera år som fritidspolitiker och 
aktivist med bl.a. Greenpeace och 350.org, och nu senast med att göra 
FridaysForFuture till en internationell rörelse. FFF växer: Senast, den 15 
mars, var vi fler än 1,6 miljoner på 2055 platser, i 122 länder på 7 konti-

nenter.  Frågor: janineoke@gmail.com
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Madeleine Norman, 29 år Karlskrona

När jag var 15 år gammal höggs en skog ner nära där jag bodde och chock-
en och sorgen som gick igenom min kropp gjorde att jag bestämde mig för 
att viga mitt liv åt miljöfrågan.  Som 20-åring började jag läsa miljöveten-
skap och upptäckte att det här är vad jag ska göra - det här är mitt kall. 
Det har tagit mig från Lofotens öar för att protestera mot oljeborrningar 
till FNs klimattoppmöten och lyfta ungas klimatengagemang för att tillslut 
landa i kommunalpolitiken i Karlskrona och i en vidareutbildning inom 
nationalekonomi inriktat mot miljö. Jag kandiderar till partistyrelsen för 
den kunskap jag besitter  om de unika engagemang som görs runt om i 
världen är grymt bra i kombination med Miljöpartiets ideologi och jag 
tror även min utbildning kommer stärka partiet. Nu hoppas jag på att få 
partiets förtroende i frågan.

Maja Ramström, 52 år Strömsund

Margareta Randwall, 80 år Solna

Mia Sköld, 58 år, Norrköping 

Jag är 58 år och har tre vuxna barn och så här långt, två barnbarn. Jag är 
gift, men särbo sedan 15 år. Jag är lärare och har arbetat med det i 27 år. 
Just nu är jag tjänstledig för att vara Oppositionsråd i Norrköping. Jag är 
också, sedan ett år, Distriktsordförande för Östergötland, och Jämställd-
hets- och mångfaldsambassadör för Östergötland. Två uppdrag som när 
de kombineras verkligen får sprängkraft.

Jag har i alla år älskat mitt jobb som lärare och har under den huvud-
sakliga tiden arbetat på en skola i förorten Navestad med relativt stora 
och svåra problem, vilket naturligtvis avspeglat sig i klassrummet och på 
skolan. Det har varit en utmaning men en utmaning som varit otroligt 
utvecklande för mig. Jag tror det är lärare som älskar den typen av rätt 

struliga barn som år efter år blir kvar på en sådan skola, i ett sådant område. Det gör något med en, något 
bra.

Jag har också älskat mina år som Oppositionsråd. Det är en otrolig ära och ett sådant fantastiskt förtroen-
de att få företräda partiet på kommunal nivå. Ett förtroende jag tackar av hela mitt hjärta för. 

Så, varför kandiderar jag till Partistyrelsen?
Helt enkelt för att jag vet att alla de erfarenheter och färdigheter jag har med i mitt bagage skulle göra stor 

nytta i partiet. Av förklarliga skäl brinner mitt hjärta lite extra för de ungdomar jag arbetat med. Alltså för 
skolfrågor, hur skolan är organiserad och vad man skulle kunna göra för att verkligen kunna göra skillnad 
i den. Jag vill hjälpa alla dessa ungdomar till ett värdigt och glädjefyllt liv, där de kan studera, flytta in i sin 
första lägenhet, bilda familj och bli gamla, och vägen dit är skolan. Där ser jag att jag har mycket att bidra 
med i Partistyrelsen.

Jag har skrivit hundratals artiklar som varit publicerade i lokala, i regionala och i riksmedia under dessa 
år. Jag har varit publicerad nästan varje vecka sedan jag klev in i Rådhuset.

Jag har, tillsammans med fullmäktigegruppen lagt nästan en motion i månaden, med förslag som skulle 
leda till att Norrköpings kommun blev en bättre kommun att leva i för alla. Allt från solceller på alla kom-
munala tak, till tillgänglighetsdekal för näringslivet.
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Micke Seid, 59 år Stockholm

Jag är en snäll kolbaserad tvåfoting som värnar miljö, mångfald och med-
mänsklighet. Jag är också miljöpartist, för att vi är det enda parti som tar 
detta sekels ödesfråga på fullt allvar.

Innan Miljöpartiet ens fanns var jag aktiv i Linje 3 mot kärnkraft, va-
penvägrade och gick 1981 Fredsmarschen genom Europa. Medlem och 
aktiv i Miljöpartiet sedan 2006. Nu vill jag ge 100 % av min energi och tid 
för att vi ska bli det enda solklara gröna alternativet 2022, när de klimat-
medvetna 2000-talisterna kommer att rösta för första gången.

Jag hoppas och tror att mina erfarenheter och lärdomar av såväl sta-
dens som landsbygdens utmaningar kan komma partistyrelsen till nytta i 
arbetet med att:

• Vara det självklara valet för förstagångsväljare i hela landet
• Värva och aktivera fler icke-akademiker
• Underlätta för återväxt av förtroendevalda
• Bli tydligare i vår externa kommunikation (så att även icke-medlem-

mar förstår oss)
• Bli en smidigare, mer inkluderande och hållbarare organisation
Från mammas Stockholm har jag politisk erfarenhet från fullmäktige och som gruppledare i kulturnämn-

den; förra mandatperioden i majoritet med S, V och Fi, nu i majoritet med C, L, M och KD. Att samarbeta 
med och driva på, först röd-rosa och sedan blå, har varit minst sagt utmanande, givande och lärorikt.

På pappas Gotland har jag sedan tio år varit grön aktivist för Ojnareskogen och för det allt mer hotade 
grundvattnet. Genom kampen för fast mark och rent vatten har jag lärt känna folk från hela världen som 
alla står för liknande utmaningar i en ny klimatverklighet. Att fundera på hur vi kan bäst kan ge naturen 
legala rättigheter blir allt mer angeläget för mig.

Internt i MP Stockholm har jag varit sammankallande för bl.a. valberedningen och är sedan två år leda-
mot av styrelsen. Jag har även suttit i andra styrelser, t.ex. Hammarby Damfotboll. Frågor: micke@mp.se

Mer info: mp.se/om/micke-seid och twitter.com/mseid

Peter Söderlund, 58 år Tyresö 

Har sex barn och älskar naturen, ledamot i arbetsmarknads- och social-
nämnden, ersättare Socialutskottet, ersättare i äldre- omsorgsnämnden 
och ledamot i gymnasie- vuxenutbildningsnämnden, Vice Ordförande i 
Byggnadsnämnden i Tyresö. Suttit i partistyrelsen för Miljöpartiet from 
nov. 2014 till kongressen 2015, ansvarsområde Socialförsäkringsutskottet 
och Internationella kommittén. Nämndeman i Svea Hovrätt och brinner 
för kriminalpolitiska frågor, sociala och miljöfrågor. Har tvåårig ekono-
misk utbildning, påbyggnadsutbildning IT entreprenör, projektstyrning, 
högre ledarutbildning, krishantering mm. 

Har stor erfarenhet att bygga folkrörelser i Sverige, mycket stor erfa-
renhet ifrån styrelsearbete inom föreningar och organisationer, då bland 
annat Situation Stockholm, Bryggan, Kris och X-CONS, Bajen Hockey, 
förbundsstyrelsen på NBV och nu sitter jag i styrelsen för partnergemen-
samt Forum. Grundare av Sociala varumärket IoU Design. Drivit Inter-
nationella projekt under SIDA och Forum Syd i Ryssland, Vitryssland, 
Ukraina och Baltikum, Vietnam och även påbörjat eget arbete i Uganda. 
Drivit flera andra projekt i Sverige o talat inför FN i Wien och inför hela 
världen i FN:s högkvarter i New York i april 2016. 

Är en Social Entreprenör som älskar att våga förändra och göra världen bättre för många, fått första 
Eldsjälspriset på Fryshuset och pris ifrån Helena Behrings minnesfond. Stor medial vana och har varit i de 
flesta TV kanaler och tidningar i Sverige, även Internationellt. Vi får inte fortsätta att bygga en industri runt 
människor som hamnar snett och som behöver våra barn som produkter. Barnen är vår framtid där vi bör 
vända Sverige till att bygga färre fängelseplatser och stärker de organisationer och folkrörelser som byggt 
och är ryggraden i Sverige. 

Vill göra Miljöpartiet till det parti som tar Sociala frågor på allvar och förändrar Sverige på riktigt och jag 
tror att jag kan få med mig nya röster för Miljöpartiet och stärka förutsättningarna för det civila samhället. 
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Tina Ehn, 59 år Hunnebostrand

Har haft förtroendet, vara ledamot i partistyrelsen i några år, och vill 
gärna fortsätta få det förtroendet. I partistyrelsen har jag haft extra fokus 
på landsbygdspolitik, och varit med och hållit i arbetet med att ta fram 
landsbygdsrapporten, vilken blev klar under sommarens valrörelse. Det 
är också här jag gärna lägger mitt fokus framöver, att arbeta vidare för 
att fler ska känna till vår politik för landsbygder i hela Sverige.  Lands-
bygdspolitik och jord o skogsbruksfrågor är tätt sammankopplade, liksom 
transporter, logistik och miljö o klimatfrågor. Det är också sådant jag 
tycker vi i mp är medvetna om och kan koppla ihop. Klimaträttvisa är ett 
begrepp som blir allt mer intressant för mig. 

Efter två mandatperioder som riksdagsledamot och en period med fokus 
på politik i Västra Götaland, är det nu, lite mindre politiska uppdrag, men 
ändå så att det fyller en del av mitt liv. När jag inte läser in mig på ären-
den, eller deltar på möten, jobbar jag med att, pyssla om den ekologiska 
gård jag lever och bor på, här finns våra får och odling av grönsaker. 

Dessutom har jag engagemang i civilsamhället, vilket känns rätt och 
viktigt. 

Jag lever vid kusten och är påverkad av hur livet i havet har förändrats. Det är inte hållbart när havets 
fiskbestånd hotas, när plast fyller stränder och levande organismer, eller när mänskliga aktiviteter hotar 
småfiskens uppväxtmiljöer. 

Även om jag är fylld av miljöengagemang, så är kultur, konst och estetik områden jag älskar och berörs av. 
Något jag vet att vi behöver och där kulturpolitiken är en grundpelare för ett demokratiskt byggt samhälle. 

Jag har varit medlem i mp sen länge och jag vill vara medlem länge till, för även om vi har det svårt ibland 
så finns de grundläggande värdena, vilka är viktiga delar som inget annat parti har. Vårt gröna parti har 
byggt upp erfarenhet och utvecklas hela tiden. Och vi behöver tillsammans arbeta för att stärka oss runt om 
i landet, det är ett arbete jag värnar. 

Tina Wallenius, 49 år Göteborg
Hej! Jag heter Tina Wallenius, är 49 år och en samverkanspolitiker och 
målinriktad kreatör från Göteborg. Nu vill jag vara med och skapa förut-
sättningar genom att verka inom Partistyrelsen för inkludering, utveck-
ling av och kännedom om Miljöpartiet de Gröna och våra gemensamma 
resultat till alla människor. 

Jag gillar rollen som utvecklare, projektledare, inspiratör och folkbilda-
re. Och brinner för att förmedla gröna visioner för framtiden. Kommuni-
kation med grafik och bild är mina verktyg. 

Mina erfarenheter från 25 år som förtroendevald med en mängd och 
bredd av olika uppdrag är min största tillgång i arbetet inom Partisty-
relsen. Men även att jag har lett förtroenderådets och utskottsmöten på 
kongresser samt regionala/lokala nätverk. Jag har varit ledamot i Press-
stödsnämnden på riks, ledamot och ersättare inom fullmäktige regionalt 
och kommunalt och debatterat, arbetsmarknads-, byggnads-, fastighets-, 
kollektivtrafik och kulturfrågor. Jag brinner för att utveckla samhället, ge-
nom att arbeta med tankegångarna för hur det skall se ut i framtiden? Vad 
lägger hörnstenarna i samhällsbygget mot en någorlunda bättre morgon-

dag för fler på vår planet? Jag vill skapa förutsättningar för att göra små förbättringar för alla. Det är viktigt 
för mig att det vi gör bidrar till något på lång sikt och uppfattas som positivt. Därför trivs jag så bra med att 
vara verksam inom politiken, - den utmanar oss i uppgiften att ta steg framåt i en grönare riktning tillsam-
mans! 

Jag har tidigare varit anställd för MP Göteborg, där var jag spindeln i nätet och layoutade medlemsbladet 
Maskrosbladet, skapade affischer och annonser för valen. Skötte post och register och handledde personal 
och praktikanter samt stöttade medlemmarna. Mina studier är främst inom konst, - och bildvetenskap 
med en fil kand. examen. Jag läser för närvarande en forskningsförberedande kurs inom bildanalys, - vil-
ken handlar även om makt och politik. De områden jag har haft spets inom är Klimat- och människa och 
projektledning. Har läst kurser i internationell kommunikation, organisation och ledarskap, psykologi och 
konflikthantering. Jag är enligt andra lugn, strukturerad och målmedveten, - jag styr upp och får saker att 
hända. Ofta har jag en bild av vad jag vill åstadkomma, och med ett strukturerat arbetssätt och uthållighet, - 
ser jag till att vi tillsammans når våra mål! 
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EGP-rådet
Valberedningens förslag

Alice Bah Kuhnke, 47 år Nacka

Jag är 47 år, född i Malmö och uppvuxen i Småland. Sedan flera år tillba-
ka bor jag med min familj i Nacka.

 Efter studier och examen i statsvetenskap (Sthlms Univ.) har jag bland 
annat arbetat som hållbarhetschef för ett börsnoterat företag (ÅF), gene-
ralsekreterare för Fairtrade, generaldirektör för den statliga myndigheten 
för ungdoms och civilsamhälles frågor (MUCF) och under förra mandat-
perioden, som kultur- och demokratiminister. 

 Jag kandiderar till såväl partistyrelsen som EGP därför att jag tror att 
det är avgörande med tydlig och tät kommunikation mellan just dessa 
organ för att få ut så mycket grön politik som möjligt i vårt svenska par-
tilandskap. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att se till att strategier och 
aktiviteter spelar in i varandra och att respektive resurser kan användas 
mer effektivt. Idag är alldeles för mycket av det som skulle kunna stärka 
vår gemensamma gröna politik, lagt i separata kärl. 

 Vi har inte råd att inte göra mer och bättre. Klimatet kan inte vänta.

Charles Berkow, 62 år Stockholm

EUs regler sätter ibland gränser för vad vi kan göra nationellt. Särskilt 
jordbruks-, fiske- och handelspolitiken bestäms till stor del på EU-nivå. 

EU reglerna kan också ge oss möjligheter att flytta fram gröna positio-
ner. EU-regler gjorde det t.ex. lättare att skydda Ojnare. 

Det är viktigt för oss att påverka, och att veta vad som beslutats på 
EU-nivå som vi kan ha nytta av här hemma. 

Besluten fattas inte enbart i Bryssel, utan också i nationella regeringar 
positioner i ministerrådet fastställs. De genomförs inte automatiskt, de 
behöver aktivt följas upp. Också i Sverige.

Jag tycker vi kan få bättre genomslag för grön politik med ett bättre kun-
skap om EU. Det gynnas av ett bättre samspel mellan våra medlemspar-
tier, och mellan våra medlemspartier och våra politiker och experter i 
Bryssel. 

Ett bättre samspel mellan nationellt arbete och experterna I Bryssel är 
något jag har jobbat för i över 10 år i den europeiska miljörörelsen. Det är 
något jag också arbetade för under de 15 år jag arbetade för MP i riksda-
gen och regeringskansliet. 

EGP är ett viktigt verktyg för bättre samspel. Där jag vill fortsätta arbeta för stärka samarbetet. EGP ger 
en möjlighet för oss att lyfta in våra perspektiv i det europeiska arbetet. EGP är en kanal att uppmärksam-
ma partier i andra länder på våra frågor. EGP ger en möjlighet för oss av lära av andra. Prov på allt detta 
finns i det valmanifest som EGP antog i höstas. 

En sak jag vill särskilt arbeta för är ett bättre samverkan mellan experterna på Gröna gruppen i EU-parla-
mentet och gröna partier i nationella parlament. Bland EU-institutionerna kommissionen, parlamentet och 
ministerrådet är det särskilt ministerrådet där grön politik behöver få större genomslag. Oavsett om gröna 
partier sitter i regeringsställning eller i opposition kan vi bättre påverka nationella ställningstaganden om vi 
har bättre koll. Det kan vi få genom bättre kontakt med de gröna experterna i Bryssel.  
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Wanja Kaufmann, 21 år Uppsala

Jag har under de två senaste åren suttit som ersättande EGP-rådsdele-
gat — ett uppdrag som har varit fantastiskt spännande och roligt! I mitt 
uppdrag har jag främst engagerat mig i frågor som rör fred och säkerhet, 
ungdomsinflytande och demokratiska processer, samt ägnat mig åt att 
stärka kontakterna med våra syskonorganisationer runt om i Europa.

Utöver uppdraget som ersättande EGP-rådsdelegat sitter jag som 
internationell sekreterare för Grön Ungdom och styrelseledamot i Green 
Forum — två uppdrag som har gett mig och ständigt ger mig nya tillgång-
ar i form av bl a ett brett och mångfaldigt kontaktnät, god kännedom om 
den internationella (och svenska) gröna rörelsen och värdefulla praktiska 
erfarenheter. Jag är övertygad om att mina samlade erfarenheter från 
dessa olika uppdrag kommer att vara mycket värdefulla för mitt fortsatta 
arbete i EGP-rådet.

Under kommande år i EGP-rådet ser jag fram emot att fortsätta verka 
för ett allt aktivare arbete inom EGP vad gäller stärkandet av folkligt in-
flytande i politiska processer, vårdandet av starka internationella sam-
arbeten och ungdomars deltagande i den gröna rörelsen. Jag är även av 

meningen att säkerhetsfrågor bör hamna högre upp på agendan inom den gröna internationella rörelsen än 
idag, och hoppas att Miljöpartiet genom EGP-rådsdelegationen kommer att kunna vara pådrivande för en 
sådan utveckling.

Våra internationella samarbeten är av största vikt för våra gröna politiks genomslag och vår politiska 
rörelses utveckling. Det är därför av största vikt att det finns kännedom kring EGP-rådsdelegaternas och 
EGP-rådets arbete bland Miljöpartiets, och dess sidoorganisationers, medlemmar. Jag hoppas att kunna 
verka aktivt för detta under det kommande verksamhetsåret.

Hoppas på ert förtroende!

Magnus P. Wåhlin, 47 år Växjö

Jag kandiderar till EGP eftersom jag tycker att Europapolitik är väldigt 
spännande. Ska vi klara den stora omställning som måste till för att klara 
klimatet måste vi göra det tillsammans, i Sverige, i Europa och i världen. 
EGP är en plattform där vi i MP kan påverka den gröna politikens utveck-
ling i hela Europa. 

De gröna vindarna blåser starkt på många håll i Europa och vi i MP 
behöver vara med för att inspireras av goda idéer och metoder. Samtidigt 
blåser de nationalistiska vindarna och vi gröna i Europa behöver samar-
beta för att möta den utmaningen. Inte minst gäller det frågor om mänsk-
liga rättigheter, jämställdhet och migration.

Jag har sedan förra kongressen varit ersättare i EGP och varit med på en 
kongress i Berlin i höstas. Jag lärde mig oerhört mycket och vi från Sveri-
ge kunde påverka det europeiska gröna valmanifestet på flera sätt. Jag vill 
gärna fortsätta arbetet i EGP och tillsammans med de andra plocka hem 
inspiration.

Jag har arbetat internationellt i många år, i nätverk i Europa men också med utvecklingsarbete på Afrikas 
horn och i Centralamerika. Jag sitter nu i styrelsen för Organic Cities Network Europe som är en organisa-
tion av kommuner i Europa som vill öka omställningen till mer ekologisk matproduktion och konsumtion i 
de offentliga köken. Där samarbetar vi med Paris, Milano, Wien, Porec, Florens, Nürnberg med flera för att 
påverka EU i denna riktning.

Är van vid internationella nätverk och behärskar flera språk i tal och skrift.
I Växjö kommun är jag ordförande i hållbarhetsutskottet och sitter i KS, KSAU och KF. Jag är gruppledare 

för MP Växjö samt språkrör för MP Kronoberg. Har tidigare erfarenhet av socialnämnd och kommunala 
bostadsbolag.

Jag vill utveckla arbetet med EGP och tydligare koppla arbetet där till MP här hemma. Vi har också myck-
et att bidra när det gäller erfarenheten av att sitta i regering.
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Gustav Fridolin, 35 år Sundbyberg

Tvåbarnspappa, skåning, Sundbybergare, avgående språkrör, tillträdande 
folkhögskollärare.

 Jag skulle vilja ta plats som EGP-delegat huvudsakligen av två skäl.
 För det första hoppas jag kunna använda de internationella kontakter 

jag byggt upp under min tid som språkrör och minister, såväl inom och 
som utanför den gröna familjen, för att stärka Miljöpartiet. Det handlar 
både om att påverka andra i enlighet med MP:s program och prioritering-
ar och att föra hem erfarenheter från andras gröna arbete till olika delar 
av Miljöpartiet i Sverige.

 För det andra finns ett spännande erfarenhetsutbyte inom EGP. Det 
handlar både om att dela erfarenheter av att verka i regering och samtidigt 
försöka bygga en stark opinionsbas för grön förändring, och om erfaren-
heter inom specifika politikområden. Det finns ett starkt engagemang och 
en gedigen kunskap i EGP inom det sociala fältet, men inte lika starkt när 
det handlar om skolpolitik och insatser för att alla barn ska få med sig de 
grundläggande verktyg de behöver i en föränderlig värld. Där tror jag att 

jag med min erfarenhet kan komma att bidra i EGP, och hoppas därför på ert förtroende att representera 
MP i EGP.

 Under året kommer jag lämna min riksdagsplats och jag planerar i nuläget inte ha kvar några andra eller 
ta några nya tidskrävande politiska uppdrag då.

Janine Alm Ericson, 45 år Alingsås

Vi måste vara med och forma framtiden för vi vet att vår politik gör skill-
nad i praktiken. Skillnad för Sverige, EU och världen. Vi gröna behövs för 
omställningen till ett hållbart samhälle och steg för steg levererar vi i alla 
de rum där vi verkar. 

Därför vill jag vara en del i att stärka den gröna rörelsen, överallt. Våra 
erfarenheter från regering förra mandatperioden vill jag kunna bidra med 
för att utveckla och stärka den europeiska politiken. 

Jag är från Alingsås där jag bor tillsammans med min familj, mina kat-
ter och får och familjens minigris. Min bakgrund som bland annat volon-
tär, student inom statsvetenskap och freds- och konfliktvetenskap, före-
tagare, lokalavdelningsordförande, ekonomiskpolitisk talesperson och nu 
gruppledare för vår riksdagsgrupp och partiets utrikespolitiska talesper-
son har gett, och ger, mig erfarenheter som jag nu vill fortsätta använda i 
arbetet med att utveckla och stärka den gröna rörelsen på europeisk nivå. 

Det är bara tillsammans som vi kan ta oss an alla de utmaningar som 
Sverige och världen står inför, och ett starkt grönt Europa är en viktig del i det.

Elisatbeth Falkhaven, 63 år Torup

Riksdagsledamot sedan sept. 2018. Finns nu som ledamot i Försvars-
utskottet och som arbetande ersättare i Miljö och Jordbruksutskottet. 
Säkert för att jag har en hel del grundläggande kunskaper kring jordbruk, 
fiskodling på land, djurskydd, hav och fiske, markanvändningsfrågor och 
grönt småskaligt företagande på landsbygden. Jag har också en hel del 
ansvar kring hav och fiskefrågor, som jag arbetat en hel del med i mitt liv 
och är djurskyddspolitisk talesperson för oss i Miljöpartiet.

Jag valde att prova den politiska plattformen för att göra grön nytta sent 
i livet. Valet av parti var aldrig svårt för mig. När jag väl läst partipro-
grammet var jag fast. Har funnits i kommunpolitiken i Hylte och region-
politiken i Halland som gruppledare för miljöpartiet. Dessförinnan har jag 
arbetat med samma frågor fast från andra plattformar. Jag var egenföre-
tagare i tiotal år, där jag bla. arbetat på uppdrag av WWF kring Ekologiska 
fotavtryck, soja, palmolja och tropiskt timmer. Naturskyddsföreningen, 
med hav och fiskeprojekt, där jag också varit ordf i Halland under flera år 
med en snabb visit på SNF som vice ordförande där. Pluggat geovetenskap 
på Chalmers och varit anställd som Agenda 21 samordnare i Hylte kom-

mun. De senaste 15 åren har jag arbetat på Hushållningssällskapet i Halland med utveckling av de gröna 
näringarna, tillsammans med några av de skarpaste hjärnorna i landet på området vill jag nog våga påstå! 
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Övriga kandidater EGP-rådet

David Westsson, 36 år Haag Nederländerna

För oss Gröna i Europa är den kommande mandatperioden en av de vikti-
gare. Vi måste se till att den gröna vågen sprider sig och växer sig stark. Vi 
måste samarbeta mer och visa att vi är alternativet för framtiden. Att grön 
politik och inte högerpopulism, är svaret på oron för sammanhållningen i 
samhället, ekonomin och klimatet.

Sen i februari är jag styrelsemedlem i MP Norrbotten. Min första 
kontakt med Miljöpartiet var dock på ett EGP-råd i Bryssel 2013. Strax 
därefter startade jag lokalavdelningen MP Haag. I valet i höstas var jag 
riksdagskandidat för Norrbotten och utlandet. Jag har deltagit vid de 
flesta EGP-råd och MP-kongresser de sista 5 åren. Genom mitt jordnära 
sätt och min förmåga att nätverka på 6 språk har jag lärt känna många 
runtom i MP och i våra systerpartier. 

Vid de senaste fyra EGP-kongresserna har jag tillsammans med Global 
Greens hållit seminarier om hur vi utnyttjar styrkan i att vi alla delar den 
gröna ideologin och bygger upp än mer samarbeten. Speciellt för att nå de 
miljontals utlandsboende gröna sympatisörerna. För mig är det tydligt att 
EGP-samarbetet har en stor outnyttjad potential och skulle kunna utvid-

gas på regions- och kommunal nivå. Som ombud kommer jag just inrikta mig på att hitta former för mer 
EGP-samarbete mellan dessa nivåer samt återkoppla mer inom partiet vad EGP gör. 

Jag är född optimist och drivs ytterst av att lämna över ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle till 
våra barn. Som Civilingenjör i Teknisk fysik och grundare av ett energikooperativ i Haag-regionen har jag 
specialiserat mig på energifrågor. Jag representerar den kooperativa rörelsen vid förhandlingarna kring 
energiomställningen i region Södra Holland. Därutöver har jag länge varit i styrelsen för en biståndsorgani-
sation och ordförande i de holländska grönas Europa-nätverk.

Sammanfattningsvis kommer jag att tillföra en ny sorts erfarenhet och nya infallsvinklar. Jag kommer 
även att ta EGP närmare dig – så rösta på mig!

Hans Andersson, 69 år Stockholm 

Jag är snart 69 år och har varit medlem i MP sedan -91. På den tiden bod-
de jag i Botkyrka o hade en del uppdrag där. Jag disputerade i ekonomisk 
historia 1998. 

Jag har alltid varit internationellt intresserad och rest mycket i Afrika 
och Asien, samt USA. Min forskning har varit inriktad på brott i historien, 
och min främsta upptäckt är att Stockholm i början på 1700-talet hade en 
unik brottstruktur där nästan dubbelt så många kvinnor som män döm-
des för olika sorts brott. 

Omkring år 2000 flyttade jag till Rinkeby i Stockholm. Efter valet 2006 
aktiverade jag mig inom partiet igen och har haft en del uppdrag, som 
kongressledamot, ersättare i stadsdelsnämnden och i Stockholms ham-
nar, nämndeman i Stockholms tingsrätt, mm. 

Jag var med och grundade en internationell grupp i MP Stockholm, satt 
också med i IK fram till dess upplösning. Vi anordnade Internationella 
sommarläger, mycket trevliga och givande tillställningar på folkhögskolor 
runt om i landet. 

Apropå folkhögskolor så är och folkbildning något jag brinner för. Jag 
har gått på Skeppsholmens folkhögskola och arbetat på Hällefors folkhögskola, sitter också med i Folkbild-
ningsrådets internationella arbetsgrupp ”Folkhögskolan i världen”. Vi arbetar på att etablera folkhögsko-
le-idén i Östafrika. 

Sedan åren i Rinkeby har jag engagerat mig i olika sociala frågor, med inriktning på antirasism, integra-
tion och internationella utvecklingsprojekt – jag har varit med o drivit projekt i Gahna, Kenya, Somalia, 
Etiopien, Libanon och Vitryssland – och varit inblandad i ett drygt tiotal Erasmus+ projekt inom Europa. 
Jag har besökt EU-parlamentet i Bryssel med ungdomar och jag deltog på IMO.s möte i Geneve förra året. 
Utvecklingsprojekten har mest varit finansierade av Forum syd, där jag nu har ett uppdrag som förtroende-
vald revisor. 

Det är lite om min bakgrund och de erfarenheter som gör att jag tror att jag skulle kunna göra en bra in-
sats som representant i EGP-rådet. 
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Maria Ferm, 34 år Stockholm

Jag blev medlem i Miljöpartiet de gröna för att jag brinner för att arbeta 
för en hållbar, medmänsklig värld. Jag arbetar nu för det som statssekre-
terare på samordningen i Statsrådsberedningen. Jag förhandlingar alla 
möjliga frågor och kämpar för kraftfulla gröna reformer som kan förändra 
samhället.

 Jag vill fortsätta som ledamot i EGP-rådet och tror att min breda erfa-
renhet inom partiet och min insyn i alla förhandlingar kommer att vara en 
fördel. EGP behandlar många av de frågor som betyder mest för mig och 
som jag har störst kunskap om. Miljöpartiets röst behövs verkligen inom 
EGP och det är viktigt att vi påverkar EGP:s utveckling och strategier, 
resolutioner och arbetsgrupper. Vi är ett av få gröna partier som sitter 
i regering och jag tror att det är positivt att ha goda relationer med den eu-
ropeiska gröna rörelsen både av sakpolitiska och ideologiska skäl. Miljö-
partiet de gröna ska vara en stark röst i EGP och jag vill göra mitt yttersta 
för att bidra i det arbetet!

Madeleine Norman, 29 år Karlskrona

När jag var 15 år gammal höggs en skog ner nära där jag bodde och chock-
en och sorgen som gick igenom min kropp gjorde att jag bestämde mig för 
att viga mitt liv åt miljöfrågan.  Som 20-åring började jag läsa miljöveten-
skap och upptäckte att det här är vad jag ska göra - det här är mitt kall. 
Det har tagit mig från Lofotens öar för att protestera mot oljeborrningar 
till FNs klimattoppmöten och lyfta ungas klimatengagemang för att tillslut 
landa i kommunalpolitiken i Karlskrona och i en vidareutbildning inom 
nationalekonomi inriktat mot miljö. Jag kandiderar till EGP för den kun-
skap jag besitter  om de unika engagemang som görs runt om i världen är 
grymt bra i kombination med Miljöpartiets ideologi och jag tror även min 
utbildning kommer stärka partiet. Nu hoppas jag på att få partiets förtro-
ende i frågan.

MP Kronoberg
Magnus Wåhlin Språkrör

MP Göteborg
Magnus Wåhlin Språkrör

MP Sölvesborg
Magnus Wåhlin Språkrör

MP Värmland
Torbjörn Nilsson PS

MP Norrbotten
Henrik Ölvebo PS

MP Malmö
Märta Stenevi PS
Rasmus Ling PS

MP Karlskrona
Madeleine Norman PS

MP Ludvika 
Aron Knifström PS

MP Härnösand
Brita Wessinger PS

Inkommet stöd för kandidater
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