
Verksamhetsberättelse 2017  
Miljöpartiet Vallentuna 
 

Året är sammanfattat av Gruppledare Nicklas Steorn och 

sammanställt av ordförande Jenny Thörnberg.  

Kommunfullmäktige 
Under året 2017 har vi haft nio st fullmäktigemöten. Vi 

varit aktiva i debatten och drivit våra gröna frågor.  

Urval från KF: Vi la en egen kommunplan, vi förhandlade 

fram att stödja beslut om att sälja aktierna i Elverket mot 

att använda förtjänsten till miljö och klimatåtgärder när C gick emot alliansen. Vi har lagt en 

motion om ängsmarker på gräsytor, Interpellation till Barn- och ungdomsnämndens 

ordförande Johan Skog om att antalet högstadier föreslås minskas. De frågor vi varit uppe 

och debatterat mest är hyresrätter och klimat-/hållbarhetsfrågor. 

 

Nämnderna och andra politiska sammanhang 
Under året har vi drivit våra gröna frågor i nämnderna. Arbetet har riktat in sig på att 

fortsätta bygga relationer med andra partiers företrädare och tjänstemännen, få djupare 

insikt i ärendena och vad förvaltningarna arbetet med samt lyfta gröna perspektiv på frågor 

på ärendelistan. Vi har aktivt deltagit i arbetet kring Vallentunas vision och representerat 

kommunen i olika sammanhang bland annat vid den så kallade förtjänsttecken middagen. 

I barn och ungdomsnämnden la vi en eget förslag för verksamhetsplan och budget för 2018. 

 

Förändringar i nämnderna 
Christina Bohm avsade sig ersättarplatsen i UN, Rasmus Neideman valdes in. Elin Strid 

avsade sig ersättarplatsen i BuN, Anna-Maria Nyqvist valdes in. Margareta valdes in som 

internrevisor efter Åke Carlestam. Anna-Maria Nyqvist valdes in till ersättare i 

Fritidsnämnden.  

Åke T Carlestam, lång och trogen Miljöpartiet Vallentuna, avledd under året. Åke var ända in 

i det sista 110% aktiv, Åke är saknad av oss alla. 

Internt arbete i MP Vallentuna 
Vi inledde året med en strategi helg 14/1 där vi bl.a. diskuterade visionsarbetet och hur vi ska 

bedriva vår politik under 2017 inför valåret 2018. Mötet var på Bowlingen i Vallentuna 

Centrum och vi hade stor uppslutning och kvällen avlsutades med bowling med familjer och 

barn, det var ett uppskattad start på året som gav bra energi. 



 

Vi hade ett årsmöte i mars där vi bl.a. antog nya stadgar och gjorde ett uttalande där vi 

uppmana regeringen att behandla ensamkommande barn enligt FN:s konventioner.  Vi tog 

även beslut om att åka tre till kongressen. Vi hade extra årsmöte under hösten där ny 

ordförande valdes efter att Timo under våren avsagt sig sitt uppdrag som ordförande. Vi 

passade då även på att inrättade en ny funktion, vice ordförande som oxå är tillika 

sekreterare på våra möten. 

 

Styrelsen har träffats ett tiotal gånger. Vi har haft 4st medlemsmöten, varav 2st var årsmöten 

och 1 valupptaktsmöte. Den kommunala gruppen har träffats innan varje KF. Utöver fysiska 

träffar har många frågor diskuterats i våra Messenger trådar.  

 

Under våren tog vi nya pressbilder på stora delar av styrelsen. 

 

Hemsidan har vi haft problem med att kunna ändra men efter många vändor löste sig detta i 

slutet av året och ett arbete med att aktualisera den fortgår. På lokalföreningens FB-sida har 

fortlöpande aktuella ämnen diskuterats. 

 

Utåtriktade aktiviteter i Vallentuna 
Vi har deltagit på Kårstabygdens dag 26/8, vi kampanjade vid 

Roslagsbanan när den öppnades 21/8. På hösten var vi med och 

arrangerade Fairtradedagen 13/10. Vi har haft ett antal gröna 

cafeer och våra 

möten har alltid 

vara öppna för nya 

medlemmar. 

 



Arbete regionalt och nationellt inom MP 
Vi har aktivt deltagit på alla 

regionmöten och byggt nätverk och 

drivit våra frågor där. Vi har vidare 

bl.a. deltagit på regiondagen 14/10, 

Gröna ledare 11/11 och val 

upptaktsmöten. På kongressen drev 

vi mycket hårt linjen kring att de 

ensamkommande ska få stanna. 

Niklas och Jenny blev intervjuade av 

SVT. Många gamla och nya relationer 

odlades/byggdes. Inom MP Nordost 

har vi varit drivande för att blåsa liv i 

nätverket, vilket också gjordes under 

året. 

EN  positiv effekt av Kongressen var 

att vi fått upp samarbetet mellan nordostkommunerna både genom messenger trådar men 

oxå två möten, ett i Österåker och ett i Täby där samtalen har varit öppna och gett stor insikt 

i hur vi jobbar i de olika kommunerna men även hur vi kan samarbeta och hjälpa varandra. 

 

Överst till vänster vårt första 

nordost möte i Österåker. Till 

höger uppe regionmöte och till 

vänster Nordost Möte hemma 

hos Eva Pethrus i Täby.  

 

Det som har varit givande 

under 2017 är det ökande 

samarbetet mellan våra 

kommuner som fortsätter 

under 2018. 

 


