Anteckningar förda vid samling med styrelsen för Miljöpartiet i
Östergötland och representanter från lokalavdelningar i
Östergötland den 15 december, 2015
Närvarande: Bengt Nordström, Margareta Fransson, Ulf Nilsson, Kerstin
Sundquist, Jens Lindell, anställd av Mp Östergötland, Annika Lillemets, vår
riksdagsledamot, David Ekholm, vår representant i riksvalberedningen, Mika
Liffner och Erik Knape, Valdemarsvik, Mia Götesdotter, Åtvidaberg, Daniel
Egonsson, Motala, Peter Nolinge+Jan Gustafsson+Nils Hillebrand+Oskar
Ryding+Birgitta Rydhagen från Linköping, samt Mia Sköld och Ingela Kandre,
Norrköping. Gäst Niklas Malmberg.
1. Bengt hälsar välkommen.
2. Ny partisekreterare(eftersom Anders Wallner avgår vid kongressen).
David Ekholm, berättade lite om hur diskussionen gått om efterträdare. Man vill
involvera så många som möjligt. Han ville att vi i grupper skulle bolla idéer om vilken
kompetens den nye partisekreteraren bör ha. Partisekreterarens uppgifter är:
- vara en sammanhållande länk i partiet - hålla ihop partiet.
- leda valkampanjen
- hålla koll på att partiets inriktning efterlevs
Grupperna skulle diskutera
- syfte med partisekreterare
- uppgifter (utöver ovan nämnda)
- kunskaper
- egenskaper
- bakgrund
- om vi ska ha två partidekreterare
- hur vi ska få lämpliga personer att söka
Svar från grupperna
- ska vara lagom ung
- ha erfarenhet från partiarbete i kommun eller region
- vara aktiv i partiet
- ha förenings/organisationserfarenhet på ”hög” nivå
- ha erfarenhet av att leda arbetet i större grupp
- kunna delegera
- kunna hantera media
- kunna hantera konflikter

- besitta livskunskap
- ej vara inbiten 08-a
- vara utifrån landet
- en partisekreterare
- medlemmar ska våga nominera personer
David Ekholm sammanfattade våra önskemål ungefär så här:
- partisekreteraren ska på något sätt ha erfarenhet av politik
- andra erfarenheter också mycket viktiga
- särskilda kompetenser, egenskaper och färdigheter viktiga
- politisk profil viktigt
- kön inte viktigt
3. Niklas Malmberg talade om åtgärder inom integration och etablering.
Regeringen har sedan drygt en månad aktiverat sin krisorganisation.
Den inriktar sig på ensamma barn, tak över huvudet på asylsökande, förbättra
arbetsmiljön för dem som arbetar med immigranter.
Kommuner har Lex Maria-anmält sig själva för att det är stor personalbrist i skola och
barnomsorg.
En överenskommelse har träffats, som gäller i tre år.
1. Mp vill med överenskommelsen öka kapaciteten för flyktingmottagande nu och ge
10 miljarder till ändamålet från regeringen. Regeringen har redan klubbat
rambudgeten för 2016, men ska justera den på grund av alla flyktingar.
2. Sverige ska med alla medel försöka få andra länder att ta emot flyktingar. Beslut
har tagits om att alla kommuner i Sverige ska ta emot dem.
3. Mp har politiskt ansvar för situationen i landet eftersom vi sitter i regeringen. Det
ska ges uppehållstillstånd av humanitära skäl i begränsad omfattning.
4. Rasismen ska bekämpas
5. Fortifikationsverket ska bidra med bostäder.
6. Det ska ges statliga uthyrningsgarantier
7. Det ska finnas snabbspår för lärare och snabb validering ska göras av flyktingarnas
yrkeskompetens
8. Polisen ska få mer resurser
9. Hjälp ska ges till nyanländas företagande
10. Lagar och regler måste anpassas
Beslut har tagits om att åldersbestämning ska göras så gott det går och att ID-kontroll
ska göras på alla kollektiva transportmedel till Sverige.
Obs! Mp fick igenom att inga kraftiga minskningar, bara 30%, ska göras på bistånd för
flyktingmottagandet. Familjer med barn, som befinner sig i landet, får permanenta
uppehållstillstånd.

Migrationsverket har begärt åtgärder. Regeringen lägger fram en proposition den 17
december.
Med tanke på att MP:s opinionssiffror är dåliga , säger PS
att PARTIET VÄRNAR MÄNNISKOR HELLRE ÄN SINA OPINIONSSIFFROR.
4. Synpunkter och information från deltagarna om läget i flera kommuner när det gäller
flyktingsituationen.
- flykt beror på miljöförstöring, som beror på vårt sätt att leva
- Örtomta: ”den o den” lokalen duger ej, - men den duger som äldreboende!!
bussarna fulla, folk väntar på gatan, inga fler bussar sätts in
- växtvärken enorm och folk oroar sig men klagar inte
- Linköping: god man saknas, men krävs för att ett barn ska få börja skolan
- Norrköping mest transitstad för ensamma barn, 100 barn/vecka, skolan ansträngd.
- Finspång o Valdemarsvik: Båda tar emot barn och vuxna. I Valdemarsvik är det
klagomål på att det är för fullt överallt. Nu halvdag för invandrarbarn i skolan.
Finspång: flyktingsamordnaren mycket viktig.
- i Motala är skolan ansträngd, många ensamma barn, rekryteringsproblem för
socialtjänst sedan länge
- i Laxå har man som mål att hälften av flyktingarna ska stanna i kommunen
- i Göteborg ordnas en dag om mänskliga rättigheter.
5. Bengt tackade alla närvarande för att de kommit och för deras medverkan..

Antecknade gjorde
Kerstin Sundquist

