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Bilagor till årsmöte 2018
Bilaga 2 till §4 a) Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2017 för
Miljöpartiet de Gröna i Skåne
Detta är Miljöpartiet de gröna i Skånes verksamhetsberättelse för 2017. Nedan benämns
Miljöpartiet de gröna i Skåne som MP Skåne. MP Skåne är en del av Miljöpartiet. MP Skåne
arbetar framför allt med regionpolitiska frågor samt har en samordnande och stödjande roll
för Skånes lokalavdelningar. Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av de mål och
prioriteringar som satts upp i Verksamhetsplanen 2017.
Miljöpartiet har under mandatperioden 2014-2018 elva ledamöter och är fjärde största parti
i regionfullmäktige i Skåne. Vi utgör ett minoritetsstyre med Socialdemokraterna i Region
Skåne. Arbetet inför kommande valår har pågått i första hand genom valgruppens
strategiska arbete med att förbereda valrörelsen.

Vision
Vår vision är ett hållbart Skåne där ekonomin verkar inom de sociala och ekologiska
gränserna, vi är solidariska med djur, natur och det ekologiska systemet; med kommande
generationer; och med världens alla människor. Vi vill ha ett Skåne där kulturen och
mångfalden frodas. Vi ser människan som en aktiv och skapande varelse som kan och vill ta
ansvar. Vår verksamhet bedrivs i syfte att politiskt och demokratiskt förändra samhället i
riktning mot visionen.

Långsiktiga mål
MP Skåne ser långsiktigt på sitt arbete i enlighet med det regionpolitiska programmet som
reviderades 2017 och sträcker sig till 2025. Det politiska och organisatoriska arbetet såväl
som ekonomiska satsningar fördelas över hela mandatperioden, och inte bara under valår.
Miljöpartiet är för närvarande fjärde största parti i regionfullmäktige. MP Skånes målbild
inför valet 2018 är att vi ska upplevas som ett ledningsdugligt parti som har uträttat mycket
med det förtroende som vi givits och som därför anses vara ett parti som behövs för att
hantera samhällets allra största utmaningar. Miljöpartiets 33 lokalavdelningar i Skåne ska
vara stabila och kraftfulla, politiskt såväl som organisatoriskt. Förutsättningen för detta är en
stabil medlemsgrund.
Miljöpartiet ska uppfattas som ett framtidsinriktat, kunnigt och engagerat parti i Skåne. Vi
når detta genom att ha en tydlig och konsekvent ideologisk grund, samt vara pragmatiska
och samarbetsinriktade i det politiska beslutsfattandet. Vi är beredda att kompromissa med
andra för att få igenom vår politik, såväl med andra partier som med gröna allierade
intresseorganisationer. I nära samarbete med Grön Ungdom, Gröna Studenter och Gröna
Seniorer blir vi en starkare politisk kraft i Skåne.
För att förändra samhället räcker det inte med politiska beslut, utan opinionsbildningen är
en oerhört viktig del. Heltidspolitikern, fritidspolitikern och den enskilde medlemmen utan
uppdrag har alla viktiga, men olika, funktioner att fylla. I parlamenten arbetar vi dagligen för
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att förändra; regionalt, kommunalt och nationellt. Vi har pålästa och kunniga politiker som
driver genom gröna förslag, och steg för steg för samhället i hållbar riktning.

Verksamhetsåret 2017
För att nå de långsiktiga målen har MP Skåne under 2017 prioriterat följande:
★ att konkretisera och verkställa valarbetet
★ att revidera det regionpolitiska programmet
★ att öka deltagandet i våra aktiviteter med medlemmar från alla lokalavdelningar
★ att ha ökad aktivitet och respons i sociala medier
★ att skapa fler möjligheter till intern diskussion, politikutveckling och aktivitet i
nätverk
★ att kommunicera de gröna framsteg vi uträttat i regionen och kommunerna
★ att ha fungerande organisationer i distriktet och lokalavdelningarna
★ att ha väl förberedda kandidater till nationella, regionala och kommunala uppdrag
★ att öka antalet medlemmar totalt, och antalet medlemmar som förnyar
medlemskapet
★ att påbörja arbetet med att ta fram ett regionpolitiskt valmanifest
★ att bidra till att lokalavdelningarna påbörjar arbetet med lokalpolitiska valmanifest
I verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen har vi valt att dela in verksamhetens arbete
i tre huvudområden: “genomföra grön förändring”, “en tydlig och enad organisation”, och
“förmedla vad vi åstadkommer”

Genomföra grön förändring
Avgörande för nästa års valresultat är hur väl vi lyckats visa för väljarna att vi tagit ansvar för
och utvecklat Skåne genom att omvandla våra idéer och ambitioner till gröna
samhällsförändringar. För att lyckas med detta fokuserade vi under 2017 på tre
huvudområden. Det första var att genomföra politisk förändring och gröna framsteg i
riktning mot vår övergripande gröna vision - med fokus på regionrådens ansvarsområden.
Det andra var att stärka vår roll som konstruktivt samarbetsparti och värna om vår identitet.
Det tredje var att utveckla politiken tillsammans och ta vara på medlemmarnas kunskap och
engagemang i politikutvecklingen.

Genomförande:
●

●
●
●

●

●

Styrelsen utsåg i februari en valgrupp för att verkställa punkterna i tidsplanen och
framställa en valplan. Gruppen arbetade strategiskt med att förbereda, underlätta,
prioritera och samordna valarbetet.  Beslut togs under hösten om att ersätta
valgruppen med en operativ valgrupp från 2018.
Valbudget togs fram och klubbades under året.
Riksdagslista fastslogs vid valkonferensen i december.
MP Skåne har delvis verkat för ökad representation av sidoorganisationerna, både i
de egna organen men också vid tillsättning av uppdrag i lokalavdelningarna.
Genomförandet har upplevts svårt i mindre avdelningar, varför större fokus inte lagts
på uppgiften. Såväl Grön Ungdom som Gröna seniorer har kallats till samtliga
styrelsemöten och har ofta närvarat
Arbete med att ta fram en revidering av det regionpolitiska program färdigställdes
under hösten, och arbete skedde i nära dialog med avdelningarna och med
sidoorganisationerna. Pga tidsbrist fick den planerade remissrundan till föreningar
prioriteras bort.
Via styrelsens kontaktpersoner och anställda på kansliet har MP Skåne stöttat de
lokalavdelningar som uttryckt behov av stöd i sitt arbete med lokala partiprogram.

Årsmöteshandlingar 14 april 2018| 3

●
●
●

●

●

●
●

●
●
●

MP Skåne erbjöd stöd för att underlätta nätverkens arbete. Ekonomiskt och praktiskt
stöd gavs de nätverk som efterfrågade stöttning.
Eftersom den nationella medlemsdiskussionen “Engagera Dig” inte kom igång förrän
väldigt sent under året har MP Skåne inte prioriterat att stötta användarna.
I samma ämne har RFG och MP Skånes styrelse hade ett gemensamt heldagsmöte
den 27 augusti. Utöver detta har styrelsen representanter vid RFGs möten och RFG
vid MP Skånes styrelsemöten.
I januari beslutades om hur distriktets lokalavdelningar ska delas in i ombudsgrupper
för val av kongressombud i linje med det kongressbeslut som fattades 2016.
Ombudsgrupperna hade egna träffar i sina kretsar, och MP Skåne arrangerade under
våren två distriktsgemensamma träffar inför kongressen som stöd till ombuden.
Vid årsmötet utsågs två jämställdhetsambassadörer som har arbetat för att lyfta
jämställdhetsfrågorna, stötta lokalavdelningarna och lokala politiker i Skåne och
verkat för att frågorna prioriteras politiskt. De har bland annat arrangerat två
föreläsningar I Helsingborg och Hässleholm.
Kortfattade kunskapsunderlag om politiska sakfrågor och politikområden har
påbörjats men kommer att färdigställas under 2018.
En strategisk valplan antogs under höststämman. Valplanens syfte är att i stora drag
visa vägen i MP Skånes valrörelse. (Under valåret kommer den att kompletteras med
en genomförandeplan, som mer detaljerat beskriver hur valrörelsen ska genomföras).
Riksdagslistor för skånes 4 riksdagsvalkretsar antogs vid valkonferensen i
Kristianstad 10 december.
På temat #plastkamp fördes MPs politik fram via föredrag, filmer, debattinlägg och
inlägg i sociala medier.
Delar av styrelse har genomfört gemensamma utåtriktade aktiviteter med
lokalavdelningar. Bland annat delat ut kaffe till kollektivtrafikresenärer i Lund och
pratat med medborgare i Staffanstorp.

En tydlig och enad organisation
Under året har vi arbetat med att stärka organisationen. Organsiationsutveckling har varit i
fokus, för att skapa en enad organisation och bidra till att stärka lokalavdelningarna. Vi har
också haft fokus på ökad kunskapsöverföring och ta vara på medlemmarnas kompetenser
och erfarenheter genom nätverk och olika mötesformer. Valberedningarnas arbete spelar en
avgörande roll i arbetet med att hitta framtidens politiker och att fånga upp medlemmarnas
engagemang.

Genomförande:
●
●
●

●
●

Stadgeöversynen har genomförts och nya normalstadgar antogs vid årsmötet.
Nya regler för nomineringsprocesser antogs också under våren 2017, i enlighet med
nationellt beslut på Miljöpartiets kongress 2016.
MP Skåne har tre anställda; organisationssekreterare, organisationsutvecklare och en
ombudsperson för Grön Ungdom Syd. MP Skånes styrelse har arbetat för att vara en
god arbetsgivare och verkat för en god arbetsmiljö för de anställda.
Personalansvarig har genomfört lönesamtal och medarbetarsamtal under året och
erbjudit personalen kompetensutveckling utifrån behov.
Det har hållits tät kontakt mellan den politiska organisationen och partiorganisationen under året. En tjänst har haft funktionen att utöka samverkan mellan
organisationerna, finansierad av RFG. Under året har Jennie Larsson innehaft
tjänsten och under hennes föräldraledighet har Linnea Skogh vikarierat. Styrelsen
tackar RFG för detta viktiga initiativ.
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●

●
●
●

●
●

●
●
●
●

●
●

●

●

●

●
●
●
●

Under året har MP Skåne kommunicerat och arrangerat träffar med de skånska
riksdagsledamöterna gällande presentationer i valkretsarna. Toppolitikerträffar har
hållits under året.
Samarbetet med riksorganisationen har pågått kontinuerligt under året och vi har
bland annat stöttats i krishantering och i arbetet med Gröna Inspirationsdagar.
Avdelningarnas kontaktpersoner i styrelsen har initierat möten med
lokalavdelningarna kring samordning och stöd i det lokala arbetet.
Under året var ambitionen att öka antalet medlemmar till 1800, men vid
utrensningen i halvårsskiftet föll antalet medlemmar ganska kraftigt i hela landet. Vid
årsskiftet hade MP Skåne 1325 medlemmar. En grupp i styrelsen höll fokus på
medlemsvård och medlemsvärvning.
Genom utbildningar och förberedande träffar har vi skapat förutsättningar för väl
förberedda kandidater till uppdrag i region, kommun och riksdag inför valåret.
Under året genomfördes en medlemsenkät om utbildningar. Utifrån svaren i den
utformades årets utbildningsplan med fokus i bland annat Grön Ideologi,
Valberedning och lokal valplan. För att göra utbildningarna mer tillgängliga för fler
satsade vi på digitala utbildningar, kompletterade med lokala träffar.
Föreläsningar på aktuella teman genomfördes på olika orter i Skåne med bland annat
temat jämställdhet, plast i vardagen och landsbygdspolitik.
Kompetensutveckling för styrelsen genomfördes vid en kick-off den 2 april, med
fokus på intern och extern kommunikation.
Utbytet mellan anställda politiska sekreterare i Region Skåne och i kommunerna och
anställda vid kanslierna i Skåne utvecklades.
Gröna Inspirationsdagar arrangerades i september 2017, i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan. Under lördagen hölls föreläsningar och debatter och
söndagen fylldes av utbildningar med fokus på valet. Inspirationsdagarna är MP
Skånes Kommun- och regiondagar med fokus på kompetensutveckling, inspiration
och möten för medlemmar. Vid årets arrangemang deltog 115 medlemmar.
Den digitala internkommunikationen har strukturerats och vi har erbjudit alternativa
mötesformer för att möjliggöra för fler att delta vid möten och utbildningar.
Distriktsmötet är MP Skånes högsta beslutande organ. Under 2017 hölls fem (5)
distriktsmöten. Mötena arrangerades på olika, lätttillgängliga, orter i Skåne för att
möjliggöra representation från så många lokalavdelningar som möjligt. God
framförhållning och planering möjliggjorde förankring i avdelningarna i förväg.
En utbildning i Kris- och konflikthantering för ordförande, anställda och
styrelseledamöter genomfördes under hösten i syfte att kompetensutveckla och
förbereda organisationerna inför valåret.
MP Skåne var behjälpliga i hantering av de kriser och konflikter som uppstod i
lokalavdelningarna under året. Krisplanen reviderades under hösten och bytte namn
till “Krishanteringsplan”.
Stöd till avdelningar och till personer med krävande förtroendeuppdrag, exempelvis
ordförande i kommunala nämnder. Former för stöd utgick från behov, och bland
annat har gruppledarnätverk varit ett sätt att stötta personer med krävande uppdrag
och ordförandenätverket ett stöd i arbetet för lokalavdelningarnas ordförande.
Representanter för sidoorganisationerna har deltagit vid MP Skånes styrelsemöten.
MP Skåne värdesätter GU Syds arbete högt och har under året varit dem behjälpliga i
organisatoriska frågor och gett ekonomiskt stöd under 2017.
MP Skåne värdesätter Gröna studenters arbete högt och har stöttat Gröna Studenters
avdelning i Lund genom ekonomiskt stöd under 2017.
MP Skåne värdesätter Gröna Seniorers arbete högt och gav ekonomiskt och
organisatoriskt stöd för deras verksamhet under 2017.
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●

●

●

MP Skåne arrangerade under året träffar för lokalavdelningarnas ordförande 30 mars
och 7 september. Syftet är att stärka samarbetet mellan MP Skånes lokalavdelningar,
samt skapa forum för kontakter och erfarenhetsutbyte. Även regionpolitiker har
närvarat vid träffarna. Lokalavdelningarnas ordförande har också ett
Facebook-nätverk som administreras av MP Skånes kansli.
MP Skåne har haft kontinuerlig kontakt med riksorganisationen och övriga
distriktsorganisationer i landet. Styrelsens representanter deltog på gemensamma
möten som Förtroenderåd och ordförandeträffar och anställda deltog i
riksorganisationens arrangerade träffar för distriktsanställda i mars och september.
Samarbete mellan distriktsavdelningarna Skåne, Västra Götaland och
Stockholmsregionen, dvs storstadsdistrikten, har utvecklats ytterligare under året.
Träffar har arrangerats i maj och oktober, mellan de tre distriktens ordförande och
anställda. Organisationsutvecklarna från de tre distrikten har samarbetat kring
framtagande av digitala utbildningar under året.

Förmedla vad vi åstadkommer
Under 2017 fokuserade vi på att kommunicera lösningar för klimatet och miljön. Vi har lyft
de vardagsnära miljöfrågorna som berör människor. Vi har också haft fokus på att
kommunicera vår gröna vision för sjukvården för att öka intresset både för regionpolitiken
och för vår gröna vision. Under året har vi också arbetat för att vara en röst för alla gröna i
Skåne genom att lyfta gröna framsteg i hela Skåne.

Genomförande:
●

●
●

●
●

●

●

●

Med utgångspunkt i kommunikationsstrategin har vi påbörjat ett arbete med att
intensifiera och strukturera kommunikationsarbetet. Samarbetet mellan de politiska
sekreterarna och kansliet pågick via kommunikationsgruppen.
Under året arbetade kommunikationsgruppen med respons i sociala medier.
MP Skånes har startat ett Instagramkonto: @mpskane. Syftet är att ge följarna en
inblick i hur det är att vara miljöpartist och varför man är det. Förhoppningen är även
att det kan skapa en gemenskap mellan oss skånska miljöpartister, genom att vi får
tydligare bilder av hur andra lever och vad deras engagemang bygger på.
Utifrån behov har vi har stöttat gröna förtroendevalda i Skåne att kommunicera så
aktivt som möjligt, såväl internt som externt.
Den kanal som MP Skåne framför allt fokuserar den externa kommunikationen kring
är Facebook där vi delar filmer, artiklar och skapar evenemang på teman som
exempelvis #platskamp.
Mp.se hålls uppdaterad med film, text och bild. Kontaktuppgifterna har under året
inte stämt fullt ut, då synkningen mellan hemsidan och medlemsregistret inte
fungerat. Problemet har varit nationellt och inte möjligt att påverka. Förtroendevalda
har erbjudits stöd i att uppdatera sina personliga sidor på mp.se
Medlemmar fick information om aktuella utbildningar, möten och föredrag via
medlemswebben och nyhetsbreven. Direkt kommunikation och dialog med
medlemmarna på möten, och i telefonsamtal och besök på kansliet.
Gröna framsteg i lokalavdelningarna har lyfts i MP Skånes kommunikation.

Uppföljning av verksamhetsplanen har gjorts med hjälp av konkretiserad verksamhetsplan minst en
gång under året.

ORGANISATION
Miljöpartiet de gröna i Skånes styrelse 2017-03-18 - 2018-04-14
Fredrik Hanell, Höör; ordförande, AU,
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Anna-Maria Myszka Gustafsson, Helsingborg; vice ordförande, AU
Lars Lundström, Kävlinge; kassör, AU
Emma Nilsson, Ystad, AU
Anette Mårtensson, Lund, AU
Marcus Friberg, Helsingborg
Elisabet Knutsson, Bromölla
Kjell Stjernholm, Svalöv
Anders Åkesson, Malmö
Dolores Öhman, Hässleholm
Lena Andersson, Malmö, t o m 201708
Kami Petersen, Malmö, fr o m 2017-10-21
Styrelsen sammanträdde vid 8 tillfällen och hade 1 möte på telefon. Arbetsutskottet har haft
8 fysiska möte. Förutom det träffades styrelsen på kick-off i Lund i början av april och hade
en heldag i Kristianstad tillsammans med RFG den 27 augusti
Förtroenderådet
Skåne Norra och Östra: Dolores Öhman (ordinarie), Vakant (ersättare)
Skåne Södra: Emma Nilsson (ordinarie), vakant (ersättare)
Skåne Västra: Marcus Friberg (ordinarie), Anna-Maria Myszka-Gustafsson (ers)
Dessutom ingår distriktsordförande Fredrik Hanell, och Mårten Espmarker för
valkrets Malmö kommun i egenskap av ordförande för storstadsdistriktet Malmö.
Förtroenderådet sammanträdde vid två tillfällen; 19 mars och 15 oktober, båda gångerna i
Stockholm. MP Skåne har varit representerat vid båda tillfällena.
Personal
Jenny Thomé organisationssekreterare 80 %
Emma Fager organisationsutvecklare 75 %.
Sofie Lemontzis ombudsperson för GU Syd, 15 timmar/vecka.
Jennie Larsson, kommunikatör, politisk sekreterare och valsamordnare 100 %(finansierat av
RFG, men tjänsten fördelas mellan RFG och MP Skåne). Under Jennies föräldraledighet
(april till december) var Linnea Skoogh vikarie.
Revisorer 2017-03-18 - 2018-04-14
Ordinarie: Christina Mörtl, Helsingborg och Margaret Engdahl, Osby
Ersättare: Lars Ahlfors, Eslöv
Valberedning 2017-03-18-2018-04-14
Mellankretsen: Rifad Saberg, Eslöv
Nordvästkretsen: vakant t o m 2017-05-29, Sofia Kamlund, Helsingborg fr o m 2017-05-30
Nordostkretsen: Lutz Dahmen, Bromölla
Sydostkretsen: Billy Nielsen, Ystad
Sydvästkretsen 1: Johanna Öfverbeck, Malmö
Sydvästkretsen 2: Ove Johansson, Burlöv
Sammankallande i valberedningen: Rifad Saberg
Skånes representanter i Riksvalberedningen
Louise Arndt (Malmö kommun valkrets), Ove Johansson, Burlöv (Skåne läns södra
valkrets), Lena Östholm-Munkberg, Helsingborg (Skåne läns västra valkrets) och Roland
Thord, Simrishamn (Skåne läns norra och östra valkrets).
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Särskild valberedning för listsättning från 2017-05-30 - 2018-02-28
Skåne läns södra: Billy Nielsen, Ystad, Ola Persson, Lund och Ove Johansson, Burlöv
Skåne läns västra: Marcus Friberg, Helsingborg, Barbro Stigsdotter, Höganäs, och Rifad
Saberg, Eslöv
Malmö kommun: Louise Arndt, Måns Berger och Johanna Öfverbeck
Skåne läns norra och östra: Lutz Dahmen, Bromölla tom 5 dec, Josefin Syri, Kristianstad,
Lotta Hedström, Tomelilla och Beth Melander, Kristianstad from 6 dec
Sammankallande för valberedningen: Johanna Öfverbeck, Malmö.
Valgruppen 2017
Linnea Skoogh (vikarierande valsamordnare och sammankallande i valgruppen) Anders
Åkesson, Mätta Ivarsson, Emma Berginger, Anna-Maria Myszka-Gustafsson, Angela
Everbäck, Emil Samnegård, Axel Hallberg och Helena Winter.
Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer
Lena Östholm-Munkberg, Helsingborg och Klara Westby, Lund
EKONOMI OCH BUDGET
Stöd till riksorganisationen och sidoförbund
* MP Skåne har lämnat stöd till riksorganisationen med 101 831 kronor.
* MP Skåne har bekostat anställningen av GU Syds ombudsperson, och lämnat
kontantbidrag till Grön Ungdom Syd med 40 000 kronor.
* MP Skåne har lämnat stöd till Gröna Seniorer Skåne med 35 000 kronor.
* MP Skåne har lämnat stöd till Gröna Studenter i Lund med 10 000 kronor.
* MP Skåne har inom den egna ekonomihanteringen skött betalningar och bokföring för
Gröna Seniorer Skåne.
Ekonomiskt utfall 2017
Intäkter: 2 255 343 kr
Utgifter: 1 796 700 kr
Resultat före avsättningar: 458 643 kr
Valfondsavsättning: 200 000 kr
Resultat efter avsättningar: 258 643 kr
Tillgångar vid årets slut: 2 285 108 kr
Eget kapital, fonder och årets resultat: 2 081 294 kr
Leverantörsskulder och kortfristiga skulder: 138 008 kr
Upplupna skatter och sociala avgifter: 65 806 kr

Lund 2018-03-14
Styrelsen för Miljöpartiet de gröna i Skåne
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Noter till resultat 2017
Bilaga 4 till §4c) Revisionsberättelse
Kommer senare
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Bilaga 5 till §4e) Regionfullmäktigegruppens
verksamhetsberättelse 2017
Se separat dokument

Bilaga 6 till §5-6 Valberedningens och styrelsens förslag med
motiveringar
§5f) Styrelsens förslag till ledamöter i valberedningen
samt motiveringar
Malmö kommun: Johanna Öfverbeck
Johanna sitter idag i distriktets valberedning, och hon har även varit sammankallande för
valberedningen med ansvar för listsättning. Hon har ett stort kontaktnät, framförallt i
Malmö med omnejd, men även i övriga Skåne. Johanna har tidigare varit ordförande i MP
Malmö och är för närvarande vice ordförande i grundskolenämnden och ledamot i
kommunfullmäktige, liksom politisk sekreterare.
Skåne södra: Ove Johansson, Burlöv
Ove ingår i dag i distriktets valberedning, i Riksvalberedningen, samt har varit ledamot i
valberedningen med ansvar för listsättning. Genom dessa uppdrag har Ove skaffat sig en
gedigen erfarenhet av valberedningsarbete. Ove har också politisk erfarenhet från både
kommun- och regionpolitik.
Skåne västra: Rifad Saberg, Eslöv
Rifad har under drygt tre år ingått i distriktets valberedning där han fungerat som
sammankallande under de två senaste åren. Han har också ingått i valberedningen med
ansvar för listsättning. Genom dessa uppdrag har Rifad skaffat sig en gedigen kunskap om
valberedningsarbete, en god förståelse för distriktet och personkännedom inom samtliga
valkretsar.
Skåne västra: Sofia Kamlund, Helsingborg
Sofia ingår i dag i distriktets valberedning. Hon är ledamot i MP Helsingborgs styrelse och
sitter även som ledamot i Helsingborgs kommunfullmäktige. Sofia har därmed både
erfarenhet av valberedningsarbete, kommunpolitik och organisatorisk erfarenhet.
Skåne Norra och östra: Lotta Hedström, Tomelilla
Lotta har en gedigen bakgrund inom partiet, hon har bl.a. varit språkrör och representerat
partiet i Riksdagen. Hon har också ingått i valberedningen med ansvar för listsättning. Lotta
har en mycket god förtrogenhet med partiet, på alla nivåer, och en god personkännedom.
Skåne Norra och östra: Beth Melander, Kristianstad
Beth valdes i december in i distriktets valberedning med ansvar för listsättning och deltog i
beredningen av regionlistorna. Sedan tidigare är också Beth ledamot i valberedningen i MP
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Kristianstad, en avdelning hon också varit ordförande för. Beth har även yrkesmässig
erfarenhet av rekrytering.
Bilaga 6 kommer att kompletteras med valberedningens förslag och motiveringar.

Bilaga 7 till §8 Arbetsordning för valberedningen
Styrelsens förslag till
Arbetsordning för valberedningen inom Miljöpartiet de gröna i Skåne

1. Övergripande ansvar och syfte
Valberedningen är föreningens instrument för att bereda valärenden på ett professionellt
sätt för att möjliggöra att bäst lämpad kandidat väljs till rätt uppdrag. Valberedningen har en
nyckelfunktion och ska vara väl förtrogen med föreningens mål och arbetssätt.

2. Sammansättning
Valberedningen väljs av distriktsårsmötet och bör bestå av en ledamot från varje
regionvalkrets i Skåne län, sammanlagt sex ledamöter. Sammankallande utses av årsmötet.
Fyllnadsval av valberedare kan göras på annat distriktsmöte än årsmötet.

3. Ansvar
3.1 Övergripande ansvar
Valberedningen ska bereda följande valärenden:
* Interna förtroendeuppdrag inom Miljöpartiet de gröna i Skåne enligt stadgarna.
Valberedningen ska även utvärdera och lägga förslag på antal styrelseledamöter.
* Nomineringar av ledamöter/ersättare i riksorganisationens valberedning.
* Miljöpartiets kandidater till förtroendeuppdrag inom Region Skånes politiska organisation
eller andra förtroendeuppdrag som väljs av Region Skåne, med undantag för de valärenden
som enligt 6.1 behandlas av regionfullmäktigegruppen. Valberedningen ska ha särskilt god
framförhållning för att lägga förslag till tyngre regionpolitiska uppdrag.
* Nomineringar till uppdrag som utses av regeringen men där riksvalberedningen vill ha
nomineringar från distriktsorganisationerna.
Valberedningens delaktighet och ansvar för kandidatnominering till riksdags- och
regionfullmäktigevalsedlar bestäms när distriktsmöte året innan valåret fastställer
detaljerade regler för nomineringsprocessen.
Valberedningen kan ingå som referens till den regionala förhandlingsgruppen efter
regionvalet.
3.2 Målsättning
Valberedningen ska i sitt arbete eftersträva en lämplig sammansättning med tanke på
kompetens, intresse, geografisk spridning, kön, ålder och etnisk bakgrund.
3.3 Presentation av förslag
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Om möjligt ska valberedningens förslag redovisas i kallelsen. Om det inte är möjligt ska
förslaget i görligaste mån presenteras minst fem dagar före valärendet ska behandlas.
Valberedningen ska presentera och motivera sina förslag, men behöver inte motivera varför
någon inte föreslås. Namn på kända kvarstående övriga nominerade redovisas samtidigt som
valberedningens förslag.

4. Nomineringsprocess
När partiet får kännedom om ett valärende startas en nomineringsprocess. Uppdrag till
samtliga beredningar ges genom direktiv av styrelsen till valberedningen. I direktivet ges
också en tidsram inom vilken beredningen ska vara klar. MP Skånes kansli ansvarar för att
informationen sprids i medlemsutskick och/eller på annat sätt. Inkomna nomineringar
sammanställs och överlämnas till valberedningen, alternativt går nomineringarna direkt till
valberedningens sammankallande eller annan ledamot.

5. Valberedningens interna arbete
Valberedningen ska i sitt interna arbete följa nedanstående regler.
5.1 Nomineringar och kommunikation
Samtliga inkomna nomineringar ska beaktas. Valberedningen har ständig nomineringsrätt.
Valberedningen ska eftersträva att kontakta de nominerade. Om valberedningen redan har
tillräcklig kännedom om kandidaten behöver kontakt inte tas. Valberedningen bör även
kontakta andra personer än kandidater för att inhämta referenser. Innan valberedningens
förslag kommuniceras till alla medlemmar ska alla kandidater få veta om de ingår i
valberedningens förslag eller inte, samt vilken placering, om det är en lista med flera poster.
5.2 Beslutsfattande, rösträtt och jäv
Valberedningen ska sträva efter konsensus i sina beslut. Alla valberedare har vardera en röst
i omröstningar. Sammankallande har utslagsröst i omröstningar som slutar lika. Valberedare
har rätt att avstå att rösta, förutom sammankallande om det krävs för att avgöra vid lika
röstetal. Träffas valberedningen fysiskt eller har telefonmöte, har bara de som deltar i mötet
rösträtt. För att valberedningen ska vara beslutsmässig måste minst hälften av ledamöterna
delta i mötet. Ledamöter som inte kan närvara ska i möjligaste mån involveras i
beredningen. Valberedare som själv kandiderar eller är närstående till kandidat ska inte
delta i behandlingen av valärendet. Valberedare får inte kombinera uppdraget i
valberedningen med uppdrag i MP Skånes styrelse eller revision.
5.3 Öppenhet och sekretess
Valberedningens möten är inte öppna för andra än dess ledamöter, såvida valberedningen
inte beslutar annat. Valberedningens ledamöter ska tillämpa sekretess.
5.4 Sammankallandes roll
Sammankallande förbereder valberedningens möten och är den som är ansvarig för kontakt
med styrelsen, media och andra, såvida valberedningen inte beslutar annat.
Sammankallande ansvarar för att valberedningens övriga ledamöter blir kallade till möten
och får kännedom om aktuella beredningar från styrelsen. Sammankallande ansvarar för att
valberedningens beslut antecknas i ett enklare protokoll.
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5.5 Stöd till valberedningen
Valberedningen ges administrativt stöd av MP Skånes organisationssekreterare.
5.6 Rapportering och utvärdering
Valberedningen ska rapportera till styrelsen om problem uppstår så att stöd kan sättas in i
god tid inför att valärendet ska avgöras. Utvärdering av arbetsordning och instruktioner ska
ske årligen.

6. Valordning
Grundregeln är att alla valärenden enligt 3.1 i första hand ska behandlas på distriktsmöte.
Även fyllnads- och kompletteringsval ska göras på distriktsmöte. I undantagsfall, och endast
av tidsbrist, får valet göras inom styrelsen (i första hand av styrelsen, i andra hand enligt
styrelsens delegationsordning). Styrelsens val ska redovisas vid nästkommande
distriktsmöte.
6.1 Regionfullmäktigegruppens val
För vissa politiska förtroendeuppdrag får regionfullmäktigegruppen välja. Kravet är att det
handlar om beredning, utskott eller arbetsgrupp som är verksam under en tidsperiod som
understiger en mandatperiod, eller att organet är underställt ett annat organ där de som kan
väljas måste sitta i det överordnade organet. Vid tolkningar ska regionfullmäktigegruppen
samråda med ordförande och vice ordförande. Regionfullmäktigegruppens beslut ska
redovisas vid nästkommande styrelsemöte.

7. Tolkningar
Delar av denna arbetsordning behandlar områden som även regleras av MP Skånes stadgar
och övergripande arbetsordning. Om det uppkommer motsatsförhållanden mellan olika
dokument, gäller följande; 1. reglerna i stadgarna tillämpas först 2. reglerna i den
övergripande arbetsordningen tillämpas före denna arbetsordning.

Bilaga 8 till §9 Valmanifest
Se separat dokument

