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Protokoll från extra årsmöte för

Miljöpartiet de gröna i Västra Götaland
Göteborg 23 november 2013
Närvarande:
Se bilaga.
1. Mötets öppnande
Joakim hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.
2. Val av…
a/ Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Caisa Lycken och Emmali Jansson
b/ Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare väljs Janine Alm Ericson och Tony Johansson
c/ Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare tillika rösträknare för mötet väljs Mona Eriksson och
Göran Larsson.
d/ Ordförande och sekreterare i utskotten
Utskott 1: Helene Stiernstrand (ordf) och Maria Kjellberg Bordahl (sekr)
(senare fyllnadsvaldes Merete Kapstad som utskottsordf)
Utskott 2: Peter Rådberg (ordf) och Thomas Larsson (sekr)
Utskott 3: Elisabeth Undén (ordf) och Anders Grönberg (sekr)
Utskott 4: Barbro Feltzing (ordf) och Carolina Bruseman (sekr)
3. Beslut om…
a/ Extra årsmötets behöriga kallande
Mötet beslutades vara behörigt kallat
b/ Dagordning för mötet
Dagordningen fastställdes i enlighet med utsänt förslag
c/ Arbetsordning för mötet
Arbetsordningen bifölls med nedan angivna justeringar
2 yrkanden:
 Att talare som inte varit uppe i debatten ska kvoteras upp i talarlistan
Beslut: Bifall
 Att stryka mening 2 i punkt 5, ”talare ska kunna begära att slippa bli
uppkvoterad”
Beslut: Bifall
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4. Proposition med anledning av revision
Propositionen bifölls (se bilagd proposistion).
5. Val av extern revisor
Tommy Olofsson valdes till extern revisor
6. Beslut om regionpolitiskt program för 2014-2018
a/ Beslut om tidplan för plenum
b/ Beslut om det regionpolitiska programmet
Det regionpolitiska programmet bifölls med nedan angivna justeringar jämfört
med utsänt förslag.
NR

YRKANDE

BESLUT

5.2

Utskott 3: Kollektivtrafik
sid 12, rad 38, attsats 8:

Avslag

”Att modernisera kollektivtrafiken genom
fri tillgång till Wifi med bra täckning på tåg
och långfärdsbussar.”

6.1 (37)

Yrkande: att hela meningen tas bort
Lägg till följande attsatser på sid 12:
Att jobba för varmare busskurer där
vänthallar inte finns
Lägg till följande attsatser på sid 12:
Att en studentrabatt på kollektivtrafiken i
regionen införs
Lägg till följande attsatser på sid 12:
Att fritidskortet ska ha samma
åldersgräns som "ungdom"
Yrkande 1: Att fritidskortet ska ha
samma åldersgräns i hela regionen
Yrkande 2: Att fritidskortet utöver
åldersbegränsningen gäller även
studerande och arbetssökande upp till 26
år
Utskott 3: Miljö
Sid 13, rad 44

6.3 (39)

Ersätt "/eller" med "helst"
Attsats 1, sid 14

6.4 (40)

Ersätt "enorma" med "ytterligare och än
större"
Tillägg, attsatser sid 14

5.3 (36)
5.4 (36)
5.5 (36)

”Att regionen ska sträva efter att använda

Bifall
Bifall
Yrkande
1 faller
Yrkande
2 bifall

Bifall
Bifall

Bifall till
yrkande
1

RÖSTUTFALL
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6.5 (U3)

6.6 (U4)
6.7 (U5)
6.8 (U6)

6.9 (U7)

6.10 (U8)

8.1 (51)

8.2 (52)

8.6 (56)

100% förnyelsebar energi i all sin
verksamhet”
Yrkande 1: ”Att regionen ska ha 100 %
förnybar energi i all sin verksamhet”
Yrkande 2: ”Att regionen ska anta målet
att använda 100 % förnyelsebar energi i all
sin verksamhet.”
Yrkande s. 13 rad 22
Ändringsförslag, meningen som börjar på
rad 22:
”… satsningar görs på förnybar energi som
solenergi, vindkraft, vågkraft och
bioenergi.”
Yrkande s. 13 rad 25
Flytta meningen ”En bra början är att
regionen …” till rad 36
Yrkande s. 13
Stryk stycket på rad 29-32
Yrkande s. 13 rad 45
Stryk meningen som börjar
”Naturbeteskött och lokalt producerat kött
…”
Lägg till följande attsatser på s. 14:
”Att regionens klimatpåverkan minskas
snabbt till globalt hållbara och rättvisa
nivåer.”
Lägg till följande attsatser på s. 14:
”Att regionen
miljöcertifierar/miljödiplomerar alla sina
verksamheter.”
UTSKOTT 4: Hälso och sjukvård
sid 17, rad 11
Lägg till efter "vård.":
"Stor vikt ska läggas vid en balanserad syn
på evidens- gentemot erfarenhetsbaserad
vård."
Sid 17, rad 23
Stryk sista meningen rad 23, "För att
stärka ambulanssjukvårdens…"
Står bättre på sid 19 rad16ff
Sid 18, rad 37
Att stycket som börjar med "vården måste
lära sig" och efter mening som slutar med
"sjuksköterska och kurator" (rad 37, sidan
18) lägga till meningen "Barn och
ungdomspsykiatrin ska vid första besöket
alltid erbjuda barnet eller ungdomen ett

Bifall

Bifall
Bifall
Bifall

Bifall

Bifall

Avslag

Bifall

Bifall
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8.6 (56)
8.7 (57)

8.8 (58)

8.12 (62)

8.14 (63)

8.15 (63)

Ändr.yrk.
8.15(63)

enskild samtal och former för hur
samarbetet mellan skolhälsovården och
barn och ungdomspsykiatrin kan utvecklas
ska arbetas fram."
Dela upp 8.6 (56) (rad 37, sidan 18) i två
meningar. Sätt punkt efter ”enskilt
samtal”.
Sid 18, rad 42
Vi yrkar
att ett nytt avsnitt med rubriken Äldres
hälsa läggs till efter stycket om Barns och
ungas hälsa
Sid 19, rad 34
Följande text läggs till i slutet av stycket:
Långsiktigheten i den teambaserade
multimodala smärtbehandling som byggts
upp med hjälp av statliga
rehabgarantimedel bör stärkas.
Sid 20, rad 4
Formuleringen ”Alla ska ha rätt till
rådgivning och behandling” ändras till ”
Alla ska ha rätt till rådgivning och såväl
psykologisk som farmakologisk
behandling.
Ändringsyrkande Stycke 20, rad 8
Följande text läggs till i slutet av stycket
”Psykisk ohälsa”
Regionens vårdcentraler bör i högre
utsträckning erbjuda psykologisk
behandling för såväl vuxna som för barn
och ungdomar
Sid 20, rad 8
Följande text läggs till i stycket ”Psykisk
ohälsa”
Systematisk uppföljning av vården vid
psykisk ohälsa ska vara lika självklar som
uppföljning inom den somatiska vården.
Uppföljning kan stödjas t ex genom
införandet av ny teknik, som pekskärmar
med självskattningsskalor av psykisk hälsa
och livskvalitet.
Ta bort meningen:
Uppföljning kan stödjas t ex genom
införandet av ny teknik, som pekskärmar
med självskattningsskalor av psykisk hälsa
och livskvalitet.

Bifall
Bifall

Bifall

Bifall

Bifall

Bifall

Bifall
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8.16 (64)

Sid 20, rad 16-22
Ersätt stycket med;
Många människor använder sig av
komplementärmedicinska
behandlingsmetoder och har god hjälp av
dem. Vi anser att folk ska ha valfrihet även
bland skolmedicinska och
komplementärmedicinska metoder, som
är väl beprövade.
Sid 20, rad 35
Stryk meningen ”Fel bruk av mediciner
kan vara farligt, vilket inte minst visar sig
för äldre där fallskador och andra
komplikationer kan uppstå”, på s 20 rad
35-36 under rubriken Minskad
miljöförstöring.
Att stryka attsats 2

Bifall

8.20 (67)

Att ändra attsats 3 till "att sjukvården tar
hand om sitt avfall"

Avslag

8.21 (67)

Att lägga till ”med rättvist fördelade tider”
på attsats 5.

Avslag

8.22 (68)

Att sjukhusbiblioteken skall utvecklas och
upprättas där de tagit bort
Att ge alla regionens sjukhus ska ge
inlagda patienter tillgång till internet
Att alla som är inskrivna vid den
psykiatriska slutenvården ska erbjudas
samtalsbehandling av något slag.
Ny attsats: "Tillgången till grön rehab ska
utökas och erbjudas till fler än enbart
regionens anställda"
Ny attsats: "Regionen ska kunna tillåta ta
hjälp av djur i vården för till exempel
smärtlindring hos patienter där det finns
evidens eller beprövad erfarenhet"
Punkt 2 ändras till:
Regionen ska kunna använda sig av väl
beprövad komplementärmedicinsk vård
och vårdgivare när evidensbaserade
metoder inte gett resultat.
Följande punkt läggs till: Evidensbaserad
psykologisk behandling via internet
erbjuds inom regionen.
Följande punkt läggs till:

Avslag

8.18 (66)

8.19 (67)

8.23 (68)
8.24 (68)
8.25 (69)
8.26 (69)

8.27 (70)

8.30 (70)
8.32 (70)

Bifall

Bifall

Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

Bifall

Bifall
Bifall

35-34
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Tillägg
rad 11
sidan 17
efter
”söker
vård”
Sidan 19,
rad 39-40
Lägga till
attsats
Sidan 17
rad 34
Rad 3
sidan 17
Rad 33
sidan 18
Rad 4
sidan 19
Rad 19
sidan 19
Sidan 20
rad 38

3.1 (13)

3.3 (15) X

3.5 (17)

Att behandling av psykisk ohälsa hos
barn- och ungdomar i ökad utsträckning
erbjuds på vårdcentraler.
Vi vill därför också att hälso- och
sjukvården eftersträvar en balanserad syn
på evidensbaserad vård och beprövad
erfarenhet.

Avslag

Ta bort meningen ”Folkhälsoarbetet får
bäst resultat när man arbetar på
individnivå.”
Mer resurser ska avsättas för
förebyggande folkhälsoarbete.
Ersätta rubriken ”Privata aktörer och
vårdval med mångfald och valfrihet i
vården”
”Modern” bytts ut mot ”enligt senaste
forskningsrön”
Byta ut ”lära sig att se barn med
depression eller psykisk ohälsa” till
”utveckla kompetensen att se barn med
psykisk ohälsa”
Byta ut ”hastiga försämringar av
sjukdomar” till ”hastig försämring av
sjukdomstillstånd”
Byta ut ”för” till ”till”

Bifall

Ta bort ”också”

Bifall

Ny attsats: Att den psykiatriska vård ska
förstärkas med fler psykiater och annan
behandlande personal.
UTSKOTT 2: REGIONENS PERSONAL
Ersätt på rad 21 "och personalen ska inte
bli störd när den är ledig."
med "genom en väl genomtänkt
personalpolitik."
vilket ger den nya meningen "Den
anställdes rätt till fritid ska respekteras
genom en väl genomtänkt personalpolitik."
Omformulera;
(Allt)För många människor upplever
bristen på tid som ett av sin vardags
största problem.
a)
Ta bort attsats 1
b)
Ändra attsats 2 till "Att regionens

Bifall

Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

Bifall
Bifall

Bifall

Bifall

A-Avsla
g
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3.7 (18)

3.12 (ny)
3.13 (ny)

3.15
3.16

3.17

4.1
4.2 (23)

4.3 (24)

anställda ska ha rätt till både heltid och
deltid"
Delade upp omröstning mellan a och b.
Utskottets förslag till beslut:
Avslag a
Avslag b
a)
omformulera attsats 12;
Att vårt chefs-och ledarskapsprogram
bättre tillvaratar anställda med
flerkulturell kompetens.
”Vi vill öka möjligheter för människor med
funktionsnedsättning att få anställning i
våra verksamheter.”
Lägg till under rubrik Regionens personal
sid 5, rad 13:
”Att verka för en regiongemensam
arbetsgrupp, som ser över
administrationen och tar fram förslag till
vad som kan tas bort, förenklas, i form av
t. ex. rutiner, statistik, journalföring,
registreringar”
Lägg till ”och erfarenhet” efter ”utländsk
utbildning” på rad 42, sid 5
Lägg till attsats:
att personalen i regionens verksamheter
är delaktiga och har inflytande över sin
arbetssituation
Att ändra rad 35-36 på sid 5 till:
Många verksamheter har fått ökat
arbetsbelastning och stressnivån är hög.
UTSKOTT 2: REGIONAL UTVECKLING
4
Sid 7, rad 13
Ta bort ordet ”därför”.
Sid 7, rad 13
Att ändra
"Utsläppen av växthusgaser måste därför
minska och IPCC:s rapporter ligga till
grund för politiska beslut." till
"Utsläppen av växthusgaser måste därför
minska och FN:s klimatpanel IPCC:s
rapporter ligga till grund för politiska
beslut."
Sid 7, rad 14
Följande text läggs till efter ”…politiska
beslut.”:
”Utvecklingen inom regionen kan därför

B-Bifall

Bifall

Bifall
Bifall

Bifall
Bifall

Bifall

Bifall
Bifall

Bifall
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4.6 (27)

4.8 (30)

4.11 (33)
4.12 (33)

inte fokusera på ekonomisk tillväxt, utan
behöver vara inriktad på minskad
resursförbrukning och en tillväxt av
ekologiska, sociala, kulturella och
mänskliga resurser.”
Sid 8, rad 18
Tillägg:
Vi vill göra det lättare att cykla genom att
förbättra informationen om cykelvägar tex
med en kommungemensam cykel-app.
Sid 8, rad 35
Att meningen kompletteras med, "till
exempel kust-till-kust-banan". Så den
avslutas enligt följande; "samt på nya
sträckor, till exempel
kust-till-kust-banan".
Tillägg, attsatser sid 10
Att ge resurser till kollektivtrafikforskning
Tillägg, attsatser sid 10

Bifall

Bifall

Bifall
Bifall

Att andelen vegetarisk mat i regionens
verksamhet ökar
4.13 (33)

Tillägg, attsatser sid 10

Bifall

Att regionen ska arbeta aktivt för att
minska bilåkandet inom regionen
4.15 (ny)

Att placeras under Regional utveckling –

Bifall

Gröna näringar och miljö ger jobb – sedan
kanske sid 7, rad 36

4.16

”Våra naturreservat är av stor betydelse
för boende i regionen, men också nyckeln
till en framgångsrik turism. Den typ av
öppna landskap som dominerar i
Västsverige kräver underhåll för att inte
växa igen. Jordbrukare med inriktning på
småskalig och ekologisk djurhållning utgör
förutsättningen för sådan skötsel.”
Lägg till att-satsen sid 10:
Bifall

4.17

”- verka för att de västsvenska
naturreservaten underhålls så att den
biologiska mångfalden säkras”
Lägg till ”Alingsåspendeln” på sid 8, rad 33 Bifall
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4.18
4.22

Lägg till ”Fyra spår mellan Göteborg och
Alingsås påskyndas” på sid 10, rad 33
Ändra attsats 7 till

4.23

”Regionen blir sveriges första region med
certifiering av rättvis handel, exempelvis
fairtrade”
Lägg till attsats:

Bifall

4.24

”Öka samverkan mellan stad och land
genom bland annat utvecklat tätortsnära
jordbruk.”
Lägg till attsats på sidan 10

Bifall

4.25

- att det sker en kraftfull satsning på gröna
jobb och småföretagande
Lägg till attsats på sid 10:

Bifall

4.29

att inga nya motorvägar byggs utan istället
satsa på 2+1 vägar och det finmaskiga
vägnätet
Stryk meningen på rad 29-30, sid 8
Lägg till ”produktion och” i början på
attsats 3
Lägg till attsats:

4.33

satsa på slussarna i Göta Älv
Lägg till attsats:

4.26
4.27

Bifall
Bifall

Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

att bygga tätorter mer yteffektivt och ha
en region med fler kärnor

1.1a (1)

1. 1b (1)

Utskott 1: Välkommen till MP de Gröna
Följande mening på sid 9 rad 36-39 flyttas
till inledningen:
Stad och land är beroende av varandra,
inte bara genom livsmedel och
energiproduktion och det är dags att
människor i storstad och på
landsbygdformar sin framtid tillsammans
– genom ett hållbart kontrakt mellan stad
och land.
Följande stycke på sid 17 rad 2-6 flyttas
till inledningen:
Miljöpartiets mål för en grön hälso-och
sjukvård är att den ska vara
hälsofrämjande, jämlik och modern.
Samspelet mellan fysiska, psykiska och
sociala faktorer utgör grunden för hälsa
och sjukdom. Vården ska hålla god

Bifall

Bifall
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2:1

2:11

2:41

2:42

2.5 (6)

2:51

kvalitet, fördelas efter behov och vara
solidariskt finansierad. Patientens
självbestämmande och delaktighet är en
viktig del av hälso- och sjukvården.
Lika rätt ger frihet åt alla
Sid 3 ändra rad 4 till
”Alla människor har rätt att göra sin röst
hörd och behandlas rättvist, utan att
diskrimineras” resten stryks
Sid 3, rad 14
Alla ska åtnjuta lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, etnicitet, religion,
funktionsnedsättning, sexuell läggning,
könsidentitet, könsuttryck eller ålder.
Sid 3 rad 27 tillägg
Vi anser att jämställdhetsarbetet måst
föras av både kvinnor och män. Det är hög
tid för män att ha mer aktivt diskutera
mannens del och ansvar i
jämställdhetsarbetet. Det räcker inte att
kvinnor diskuterar jämställdhet och
könsroller när mansrollen inte förändras.
Så länge många män visar det relativt låga
intresset för jämställdhet som dom hittills
gjort kommer kvinnorna att behöva
fortsätta slås från ett politiskt underläge
för att få ett jämställt samhälle. Vi vill att
arbetet om mansrollen och dess
konsekvenser inom samhällets alla
områden återfinns i vårt arbete för
jämställdhet.
Förändring av yrkande 2:42
Vi anser att jämställdhetsarbetet måst
föras av både kvinnor och män. Vi vill att
medvetenhet om mansrollen och dess
konsekvenser inom samhällets alla
områden återfinns i vårt arbete för
jämställdhet.
Sid 3, rad 31
- att följande mening läggs till efter
meningen på rad 31: "Ett annat är att
genomföra kartläggningar på
verksamhetsnivå av resursfördelning
utifrån kön och att belysa
jämställdhetseffekter i varje politiskt
beslutsunderlag"
Sid 3, rad 43

Bifall

Bifall

Avslag

Bifall

Bifall

Bifall
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2.6 (7)

Byt andelen kommer med sådana
lägenheten till ”tillgången till skyddat
boende i hela regionen”
Attsats 3, sid 4

Bifall

Ändra till "..samt genus och HBTQ-frågor"
2:81

Tillägg brödtext
VGR är idag indelat i fyra
sjukvårdsområden, där vi i dag har 200
vårdcentraler varav xx är HBTQ
certifierade

Bifall

2.11 (11)

- att följande 'vi vill'-punkt läggs till:

Bifall

"jämställdhetseffekter belyses i varje
politiskt beslutsunderlag"

7.1 (41)

RIKT KULTURLIV
Tillägg ”Kultur är yttrandefrihet,
reflektion, bildning och kreativitet. Kultur
kan vara både ifrågasättande, provokativ,
njutningsfull och underhållande
Sid 15 rad 5
Ett aktivt deltagande i kulturlivet ger ökad
innovationsförmåga i samhället
sid 15, rad 16

7.2 (42)

lägg till "kulturföreningar" mellan
"kulturutövare" och "och".
Sid 15, rad 19

7.0

7:01

7:21
7:3
7:31

- att ordet 'handikappanpassning' byts ut
mot 'tillgänglighetsanpassning'
Sid 15 rad 21 Regionens bibliotek är
viktiga demokratimötesplatser som ger
möjlighet till bildning.
Sid 15 Rad 26 Ersätt ”bästa sättet” med
”ett bra sätt”
Sid 15, rad 29

Bifall

Avslag
Bifall

Bifall

Bifall
Bifall
Bifall

Ändra början till ”På många håll inom
kultursektorn dominerar..”
7.4 (44)

Yrkande: stryk rad 41 på sida 15.

Avslag

7.5 (45)

Att ändra

Bifall
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"Här finns historiskt intressanta platser,
en njutbar lokal matkultur och
vackra naturlandskap, vilket ger goda
möjligheter att utveckla en berikande
ekoturism."
till
"Här finns historiskt intressanta platser,
en njutbar lokal matkultur och
vackra naturlandskap, vilket ger goda
möjligheter att utveckla en
berikande hållbar turism."
7:51

7.6 (46)

Sid 16 stryk
Att under avsnittet ”Hållbar turism” ta
bort meningarna;
”2012 omsatte turismen i regionen 35
miljarder kronor och sysselsatte fler än 23
000 personer. Antalet gästnätter uppgick
till 27 miljoner.”
Yrkande: att följande stycke förs in på

Bifall

Bifall

sidan 16, efter stycket Hållbar turism:
Kultur rör sig över gränser

7:62

Kulturverksamhet erkänner inga gränser
och ett dynamiskt kulturliv är beroende av
influenser utifrån. Därför är det viktigt att
vi ger möjlighet för regionens
kulturaktörer att delta i internationella
utbyten. Lika viktigt är samarbeten inom
landet. Med den nya samverkansmodellen
utformas den regionala kulturpolitiken i
tät kontakt med Statens Kulturråd. Vi ska
ge arbetet med kulturplanen hög prioritet,
för att låta den vara en hävstång för nya
investeringar i regionen. Regionen ska
arbeta för fler fristäder för förföljda
författare och kulturskapare
Sid 15 brödtext även en ny punkt sid 16
- Regionen ska arbeta för att följa 1%
regeln för konstnärlig gestaltning.

Avslag
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7.7 (47)

Attsats 5, sid 16

Bifall

7.8 (48)

Ändra 5 till "Att en jämn könsfördelning
ska eftersträvas i kulturlivet"
Lägg till ny attsats, punkt 11: "Miljöpartiet

Bifall

vill speciellt främja den ekologiskt hållbara
turismen"

7.11 (50)

Lägg till attsatsen

Bifall

”främja och stärka
dokumentärfilmsproduktion i regionen.”
Generellt
yrkande,
ej
behandlat
i utskott

Ersätt ”fossil” med ”fossilbränsle” i hela

Avslag

texten

7. Mötet avslutas
Mötet avslutades kl 17.24
_____________________________________________________
Caisa Lycken, mötesordförande

Emmali Jansson, mötesordförande

_____________________________________________________
Janine Alm Ericson, mötessekreterare

Tony Johansson, mötessekreterare

_____________________________________________________
Mona Eriksson,
mötesjusterare tillika rösträknare

Göran Larsson,
mötesjusterare tillika rösträknare

