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Styrelsens verksamhetsberättelse för Miljöpartiet de gröna i 
Danderyd 2017 
Styrelsen för Miljöpartiet de Gröna i Danderyd avger följande verksamhetsberättelse för år 2017. 

 

Styrelsen har haft följande sammanställning under verksamhetsåret: 

Ordförande Paul Fuehrer  
Vice ordförande vakant 
Sekreterare Rolf Hansen 
Kassör Per Enarsson 
Ledamot Gun-Britt Lundström 
Ledamot: Erika Lunding 
Adjungerad Carolin Robson 
  

Våra möten 
  
Under verksamhetsåret 2017 har Miljöpartiet haft 25 interna möten: 
  
8 styrelsemöten (inklusive 1 per capsulam) 
5 strategimöten (inklusive 1 värvningsmöte, 1 möte om klimatoffensiven 19-25 april 2017, samt en 
annonsverkstad) 
8 fullmäktigegruppmöten (inklusive 3 novembermöten före budget-KF) 
4 medlemsmöten inklusive årsmötet 30 mars 
 
Samtliga möten har varit öppna för alla medlemmar. I möteskalendern som finns tillgänglig på MP 
Danderyds hemsida (https://www.mp.se/danderyd/kalender) redovisas såväl våra interna möten 
som Danderyds kommuns sammanträden för politiskt förtroendevalda (se bilaga 1).  
 
I linje med stadgeändring från årsmötet 2017 är kommunala gruppen ersatt av en fullmäktigegrupp. 
Denna grupp består av Miljöpartiets ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige och nämnder samt medlemmar som önskar följa och aktivt bidra i Miljöpartiets 
politiska arbete i kommunen. Se listan över ledamöter och ersättare nedan. 

MP-kongressen och Stockholmsdistriktets möten 

Två styrelsemedlemmar deltog i Miljöpartiets kongress i Linköping 26–28 maj 2017. Medverkan i 
kongressen samordnades med andra lokalavdelningar för kommuner i nordöstra 
Stockholmsområdet. 

MP Danderyd har en ordinarie ombudsplats i Miljöpartiet Distrikt Stockholm som består av 26 
kommunavdelningar inom Stockholms län. Vi har varit representerade vid de flesta regionmöten 
under året. Dessutom deltog några medlemmar i Stockholmsregionens Dag i november 2017. 

Medlemsutveckling 

Under verksamhetsåret har antalet medlemmar i Miljöpartiet de Gröna i Danderyd minskat 
marginellt. Vid årsskiftet 2017/2018 hade vi 30 medlemmar. 
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Den 3 maj 2017 anordnade styrelsen en workshop om medlemsvärvning som hölls av Sandra 
Fogelberg från MP riks (kanslisekreterare, Miljöpartiets riksdagskansli). Under workshoppen 
diskuterades bl.a. tänkbara kampanjer för medlemsvärvning med tanke på de specifika 
förutsättningarna i Danderyd. Workshoppen avslutades med en gemensam utflykt till Mörby 
Centrum för att på plats studera möjligheterna till värvningskampanjer i form av torgmöten etc..  

Strategidiskussioner 

Under våra strategimöten har vi fortsatt analyserat och formulerat en varmare politik för följande 
fokusområden: 

· försvar av mänskliga rättigheter för barn, unga och äldre 
· bevarande av ekologiska värden i kommunen 
· bevarande av Danderyds boendemiljöer med speciell hänsyn karaktären som trädgårdsstad som 

präglar många kommundelar 
· förutsättningarna för att varsamt planera nya bostäder i Danderyd i kontinuerlig dialog med 

invånarna i Danderyd 
· ökat medborgarinflytande 
· planering och mottagande av bostäder för flyktingar 
· bostäder för ungdomar, äldre och funktionsnedsatta 
· genomfartstrafiken och kollektivtrafiken 
· giftfri vardag för barnen 
 
Vår vision 

Ett hållbart Danderyd med biologisk mångfald, ekosystemtjänster, människan i centrum, jämställdhet 
och rena transporter. Det ska finnas en mångfald av boendeformer - såväl privata och kommunala 
hyres- och bostadsrätter. Vi tror att satsningar på vår politik leder till ett Danderyd med bättre 
hushållning med våra resurser - mänskliga, naturens och de finansiella. 

Engagemang i andra möten i kommunen 

Liksom tidigare år har vi medverkat vid Danderyds årliga evenemang Stocksunds Torgs dag med 
politikerpanel den 3 september. Vi har medverkat vid workshopmöten, referensgruppsmöten och 
informationsmöten i kommunens regi. Dessutom har våra representanter deltagit i dialogmöten och 
informationsmöten som utgjort en del i deltaljplaneprocessen, t.ex. för Enebyberg och Östra Eneby 
Torg. 

Annonskampanj i lokaltidningen Danderyds Nyheter under hösten 2017 

I oktober 2017 hade vi ett möte med annonsverkstad. Vi skissade då på ett gemensamt förslag till 
återkommande veckoannons i en lokaltidning. Annonskampanjen kallade vi "Varmare politik för 
Danderyd". I kvartsides annonser skulle vi beskriva danderydspolitikens olika aktuella frågor ur MP:s 
synvinkel: dels hur vi upplever den styrande majoritetens politik (Kall politik), dels hur MP Danderyds 
alternativa politik ser ut (Varm politik). Den hittills beslutade annonskampanjen i Danderyds Nyheter 
startade i början av november 2017 (vecka 44) och kommer att avslutas vid midsommar 2018. Hittills 
publicerade annonser redovisas på MP Danderyds hemsida under länken "Varmare politik för 
Danderyd". 

Kommunstyrelse, kommunfullmäktige och nämnderna 

I linje med stadgeändring 2017, kompletteras styrelsens verksamhetsberättelse med en separat 
verksamhetsberättelse från fullmäktigegruppen. 
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 Miljöpartiets förtroendevalda i kommunstyrelse, kommunfullmäktige och 
nämnder (led = ledamot, ers = ersättare) 
  
Kommunstyrelse 
KSAU - Kommunstyrelsens arbetsutskott 
KSPU - Kommunstyrelsens produktionsutskott 

Carolin Robson (led) 
Carolin Robson (led) 
Carolin Robson (ers) 

Kommunfullmäktige 
(3 mandat av 45) 

Carolin Robson (gruppledare) 
Ruby Rosén (led) 
Gun-Britt Lindström (led) 
Kjell Rosén (ers) 
Paul Fuehrer (ers) 

Barn- och utbildningsnämnden Ruby Rosén (ers) 
Byggnadsnämnden Gun-Britt Lindström (led) 
Fastighetsnämnden Carolin Robson (ers) 
Kultur- och fritidsnämnden Rolf Hansen (led) 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Pelle Enarsson (led) 
Socialnämnden Ruby Rosén (led) 
Tekniska nämnden Kjell Rosén (ers) 
Valnämnden Ann-Sofi Adersteg (led) 

Rolf Hansen (ers) 
Överförmyndarnämnden Ann-Sofi Adersteg (led) 
BRÅ - Trygg i Danderyd Rolf Hansen (led) 
Kommunala handikapprådet Rolf Hansen (led för BRÅ) 
Djursholms AB Pelle Enarsson (ers) 
Attunda Tingsrätt Carolin Robson (nämndeman) 
Förtroendevald revisor 
i Danderyds kommun 

Mikael Adersteg 

 
Slutord 
  
MP Danderyd har cirka tio aktiva medlemmar - en hög andel aktiva jämfört med andra kommuner. 
Några av dessa är tämligen nya i sina roller i kommunens nämnder. Mycken energi har därför fått 
läggas på att parallellt med det interna strategiarbetet successivt sätta sig in i de sakfrågor och 
sakområden som omfattas av respektive nämnd. Stort engagemang har också lagts ned på att aktivt 
förbereda motioner, interpellationer, reservationer, budgetförslag och inlägg i kommunfullmäktige. 
Dessutom har strategiarbete inletts inför valet 2018, vilket resulterat i utarbetande av annonsförslag 
samt annonskampanj redan fr o m november 2017. 

STORT TACK till alla aktiva medlemmar som möjliggjort en varmare politik under 2017. 

 
Danderyd 2018-03-27 
 

                   
Paul Fuehrer  Rolf Hansen Pelle Enarsson 
Ordförande Sekreterare Kassör 
 

  
Gun-Britt Lindström Erika Lunding Carolin Robson 
Ledamot Ledamot Adjungerad ledamot 
 
 


