Till medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun
Nyhetsbrev 2017-02-10

Nyhetsbrev med kallelse till medlemsmöte
Nyhetsbrevet innehåller aktuell information från Miljöpartiet i Örebro kommun. 27 februari
är du välkommen på medlemsmöte. Region Örebro län håller på att utreda möjligheten att
samlokalisera fyra vårdcentraler i Örebro och under mötet fördjupar vi oss i det. En av
vårdcentralerna som finns med i utredningen är Varberga så därför pratar vi på mötet även
om Varberga centrums utveckling med ett förslag från ÖBO som grund. På mötet fortsätter vi
även att prata om stadgar och valförberedande ärenden som ska beslutas på årsmötet. I
nyhetsbrevet kan du även läsa om aktuella ärenden som rådhuskansliet och våra
förtroendevalda politiker arbetar med just nu. En sådan fråga är kommunens översiktsplan
som just nu är ute på samråd. 28 februari är du välkommen till en samtalskväll där vi
använder hela mötet till att prata om just översiktsplanen. Nyhetsbrevet innehåller också
information om att vi har en ny politisk sekreterare, Pontus Olofsson.
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Kallelse: Medlemsmöte 27 februari
Alla medlemmar i Miljöpartiet de gröna Örebro är kallade till medlemsmöte.
Dag: Måndag 27 februari
Tid: 18.00. Mötet håller på till senast 20.30. Kom gärna lite tidigare för att samtala med
styrelsen och andra medlemmar. Fika finns från 17.45.
Plats: Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1, Örebro.
Läs mer om mötet och förslag till beslut på lokalavdelningens medlemswebb,
orebro.medlem.mp.se/medlemsmote.
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• Eventuella fyllnadsval
Beslutsärende.
Föredragande: Politiska valberedningen och/eller interna valberedningen.
I nuläget finns inget förslag från någon av valberedningarna. Om det blir aktuellt kommer
information att finnas på ovanstående länk.
• Varberga centrum och samlokaliserade vårdcentraler
Informationsärende.
Föredragande: Catrin Steen, Regionråd, och Magnus Lander, MP:s representant i ÖBO:s
styrelse.
På medlemsmötet i oktober informerade Regionråd Catrin Steen om att Region Örebro län
håller på att utreda möjligheten att samlokalisera fyra vårdcentraler i Örebro. På det här
mötet pratar vi vidare om det tillsammans med Catrin. Samtliga vårdcentraler som är berörda
i utredningen är i behov av att utöka lokalerna för att kunna anställa mer personal.
Vårdcentralerna är också i behov av att renovera befintliga lokaler. Örebros folkmängd
beräknas öka med runt 2 000 personer varje år de kommande åren, vilket innebär ungefär
500 nya listade patienter för de fyra vårdcentralerna att skapa vårdmöjligheter till.
Samtidigt finns utredningar på regeringsnivå om att flytta vård från sjukhus till bland annat
vårdcentraler fysiskt närmare människorna. Det ger regionen en unik möjlighet att skapa
förutsättningar för det förändrade arbetssättet som regeringen pekar på.
Grunden är att alla vårdcentraler ska behålla sina arbetstillfällen och listade patienter även
vid en flytt och att familjecentraler och äldremottagningar behålls på flera platser och alltså
inte byter lokaler. Totalt finns det idag cirka 48 000 listade personer på de fyra berörda
vårdcentralerna. Vid en samlokalisering av dessa skulle de kunna nyttja vissa funktioner
gemensamt, exempelvis laboratorium, sjukgymnastik och specialistmottagningar.
En av de berörda vårdcentralerna är Varberga. Magnus Lander informerar om ÖBO:s förslag
på nytt stadsdelscentrum i Varberga och mötet samtalar vidare kring det.
Förslaget bygger på:
- att området vid vårdcentralen glasas in och ger 250 kvadratmeter inomhusyta,
- att ett 14 våningar högt hyreshus med runt 40 nya lägenheter (med två eller tre rum) byggs,
- att ungdomsgården byggs ut och en idrottsyta anläggs på taket,
- att befintliga handelshuset rivs eftersom det är i dåligt skick och inte uppfyller nuvarande
bygg-/arbetsmiljöregler samt för att det skapar otrygghet då det är trånga och mörka
passager, samt
- att det blir större öppenhet och inpassage mot Ekersvägen.
• Diskussion inför normalstadgarnas införande vid årsmötet
Informationsärende.
Föredragande: Jesper Räftegård, styrelseledamot.
På kongressen 2016 beslutades att alla lokalavdelningar och distrikt ska följa ett antal
gemensamma stadgar. Vi pratar om vilka förändringar det innebär för lokalavdelningen och
diskuterar lokala tillägg till stadgarna.
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• Diskussion om listvalprocessen inför valet 2018
Informationsärende.
Föredragande: Jesper Räftegård, styrelseledamot.
2018 är det val igen. Inför det valet behöver vi besluta om hur vi ska gå tillväga när vi tar fram
de listor med kandidater som väljarna ska rösta på. På årsmötet 13 mars ska vi fastställa
regler för hur listorna ska tas fram, och på det här medlemsmötet presenterar styrelsen sitt
preliminära förslag.
• Information om aktuell politik
Informationsärende.
Föredragande: Sara Richert och Niclas Persson, kommunalråd, och Jesper Räftegård,
partiföreträdare.
• Information från styrelsen
Informationsärende.
Föredragande: styrelsen.
Styrelsen informerar om aktuella ärenden.
Du som medlem kan till styrelsen anmäla förslag till beslut i beslutsärende som redovisats i
kallelsen. De förslag till beslut som inkommit senast en vecka före mötet kommer att finnas
tillgängliga på medlemswebben, orebro.medlem.mp.se, inför mötet. Kontakt, styrelsen:
mp-orebro-styrelse_grupp@mp.se.
Nästa medlemsmöte: 13 mars (årsmöte).

28 februari: Samtalskväll om kommunens
översiktsplan
Den 28 februari klockan 17.00–19.00 är alla medlemmar välkomna till Miljöpartiets
möteslokal på Vasatorget 1 för en diskussionskväll om förslaget till ny översiktsplan som är
ute på samråd nu. Vi går igenom materialet tillsammans, tittar på kartor och pratar igenom
ett antal knäckfrågor som är särskilt viktiga. Det är viktigt att vi tycker till och diskuterar egna
förslag så vi kan bidra till att översiktsplanen blir riktigt grön och hållbar!
Vill ni sätta er in i förslaget på förhand så läs gärna på: www.orebro.se/nyoversiktsplan
Hör av er till kommunalråd Sara Richert med eventuella frågor eller funderingar:
sara.richert@mp.se.

Påminnelse om årsmöte
Information om årsmötet 13 mars finns på medlemswebben,
http://orebro.medlem.mp.se/medlemsmote.
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Fikakvällar
En tisdag varje månad håller vi möteslokalen öppen med fika. Alla är välkomna – gamla, nya
och kanske blivande medlemmar. Fikakvällarna har ingen särskild dagordning. Det här är ett
tillfälle att träffa miljöpartister under mindre uppstyrda former, ställa frågor, bolla idéer och
diskutera eller bara umgås. Kika gärna förbi när som helst under kvällen! Vi öppnar 18.00
och stänger tidigast 21.00. Ta gärna med någon som är nyfikna på partiet!
Kommande datum: 14 februari, 7 mars, 4 april, 9 maj, 13 juni.
Tid: Drop-in från 18.00.
Plats: Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1, Örebro

Mötesprogram för våren
På medlemswebben, orebro.medlem.mp.se, hittar du mötesprogram för våren. Programmet
finns även utskrivet så att du kan ta med dig ett exemplar nästa gång du besöker
möteslokalen på Vasatorget.

Nominera till uppdrag
Uppdrag som väljs på årsmötet
Valberedningen tar emot nomineringar och kandidaturer tills dess de lämnar över sitt förslag
till styrelsen en tid innan årsmötet. Det går alltså fortfarande bra att nominera medlemmar
till styrelseuppdrag, revisorsuppdrag, stämmoombud och kongressombud. Valberedningen
söker speciellt efter personer som vill vara ombud för Örebroavdelningen på de stämmor som
partidistriktet ordnar. På stämmorna samtalar och beslutar ombud från alla lokalavdelning i
länet om kommungemensamma frågor, regionfrågor och andra frågor som distriktet har
ansvar för. Kongressen är Miljöpartiets högsta beslutande organ och som ombud röstar du
tillsammans med ombud från hela landet om partiets framtida politik, organisation och
representanter. Nomineringar ta emot av valberedningens sammankallande Camilla Hansén,
camilla.hansen@mp.se. Kontaktuppgifter till övriga valberedare finns på medlemswebben,
orebro.medlem.mp.se/fortroendevalda, under rubriken Valberedning. Valberedning vill att
du som nominerar först har tillfrågat den du vill nominera. De önskar även att du skickar
med kontaktuppgifter till den nominerade.
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Politiska uppdrag
Den politiska valberedningen söker just nu personer till följande uppdrag:
• Förskolenämnden, ersättare
• Vuxen- och arbetsmarknadsnämnden
• Vård- och omsorgsnämnd väster.
Är du nyfiken på vad det innebär att ha ett kommunpolitiskt förtroendeuppdrag, skulle du
vilja inneha något av ovanstående uppdrag eller har du tips på någon annan som du tycker
skulle passa för uppdraget? Kontakta i så fall den politiska valberedningen: Lotta Sörman,
sammankallande, alunda_lotta@hotmail.com eller 070-340 30 13, eller Per Folkeson,
per_folkeson@hotmail.com eller 070-609 29 58. Vilka som har politiska förtroendeuppdrag
för Miljöpartiet i Örebro kommun just nu ser du i en PDF längst ner på
http://orebro.medlem.mp.se/fortroendevalda.

Rådhuskansliet informerar
Rådhuskansliets personal
Kanslichef Katarina Bååth slutar den 28 februari för att gå tillbaka till sin tjänst på Region
Örebro län. Rekryteringen av en ny kanslichef är påbörjad. På mp.se/orebro hittar du
annonsen. Pontus Olofsson är ny politisk sekreterare med ansvar för kommunikation. Han
kommer senast från en anställning som kommunikatör på Örebro länsteater och efterträder
Fredrik Welander.

Placeringspolicy
På kommunstyrelsen 17 januari föreslog vi en ändring i kommunens föreslagna
placeringspolicy. Miljöpartiet yrkade på att kommunen ska fasa ut investeringar i tobak,
alkohol, droger, krigsmateriel och pornografi helt och hållet (idag är max 5 procent tillåtet).
Samtliga partier yrkade bifall utom Moderaterna.

Marknadsföringsstöd till idrotten
Under februari har vi varit väldigt aktiva kring frågan om kommunens marknadsföringsstöd
till idrottsföreningar. På kommunstyrelsen 7 februari yrkade majoriteten på att pengarna till
det så kallade marknadsföringsstödet (främst elitklubbarna ÖSK Fotboll, Örebro Hockey och
KIF Örebro), skulle överföras till Örebrokompaniet att fördela till klubbarna utifrån förväntad
marknadsföringseffekt. Tillsammans med Vänsterpartiet lade vi fram ett eget yrkande där
bara en mindre del av marknadsstödet överfördes till Örebrokompaniet och Fritidsnämnden
fick 4 miljoner för att främja jämställdhet inom idrotten på alla nivåer, från bredd- till
elitidrott. På så sätt menar vi att politiken behåller kontrollen över pengarna och kan
säkerställa att de bidrar till att uppnå de idrottspolitiska målen och främjar jämställdhet.
Yrkandet antogs inte.
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Pressmeddelande:
https://www.mp.se/orebro/just-nu/pressmeddelande-miljopartiet-lagger-motforslag-jamsta
lldhet-inom-idrotten
Debattartikel:
http://www.na.se/opinion/debatt/mp-och-v-grav-inte-ned-orebros-jamstalldhetsarbete
Artiklar och inslag:
http://www.na.se/orebro-lan/orebro/mindre-pengar-till-marknadsforing-av-elitlagen-nu-ha
r-kommunstyrelsen-tagit-beslutet
Debatt i Sveriges Radio P4 mellan Niclas Persson (MP) och Lennart Bondeson (KD), cirka en
timme in i programmet: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/848770?programid=509

Alla medlemmar är välkomna på förtroenderåd
En gång i månaden träffas våra politiskt förtroendevalda för att prata politik. Till dessa möten
är alla medlemmar välkomna. Nästa förtroenderåd är torsdag 9 mars klockan 18–20 på
Rådhuset. Du som inte har uppdrag kan anmäla till Pontus Olofsson om du kommer. Mejla
till pontus.olofsson@mp.se. Välkomna!

Följ Miljöpartiet i Örebro kommun på fler sätt
Följ oss i sociala medier och var med i ett skönt grönt samtal när du kan, vill och har lust.
Följ Miljöpartiet i Örebro på Facebook: https://www.facebook.com/mporebro
Följ Miljöpartiet i Örebro på Twitter: h
 ttps://twitter.com/mporebro
Följ Miljöpartiet i Örebro på Instagram: http://instagram.com/mporebro/
En grön rådhusblogg: http://blogg.mporebro.se
Webb: mp.se/orebro
Medlemswebb: orebro.medlem.mp.se
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