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Verksamhetsplan 2017 med utgångspunkt i  

Framtidsplan 2015-2018 

 

Antaget på  
Målbild Miljöpartiet de gröna i Västernorrland  
Miljöpartiet de gröna i Västernorrland ska inför valet 2018 ses som en 
fristående grön kraft och ett bra parti att samarbeta med. Vi ska kunna 
visa på en konstruktiv politik för hållbar utveckling och omställning för 
både stad och landsbygd. Vi ska ha ett ökat medlemsstöd där våra 
medlemmar har ett grönt självförtroende och är redo för valrörelse. 
 

Delmål december 2018 

● Säker ökning i SCB:s undersökning utifrån medlemsantalet årsskiftet 
2013/2014.  

● Utöver miljö- och energifrågor ska Miljöpartiet i Västernorrland 
förknippas med en positiv regional- och landsbygdspolitik.  

● Listor med väl förberedda kandidater till alla kommunfullmäktige ska 
finnas till valet 2018. 

För att kunna uppnå detta arbete har MPY formulerat fyra strategier 
inspirerade av de strategier som beskrivs i dokumentet ”målbild 2018” 
som är regionalt gällande och vägledande. För att konkretisera dessa 
strategier har ett antal aktiviteter beskrivits under varje strategi som är 
gällande för verksamhetsplanen: 

 

1. Stärka vår politik 
Under mandatperioden är inriktningen att fördjupa och 
vidareutveckla det Länspolitiska programmet. Fler medlemmar ska känna 
att de kan påverka partiet och kommunicera vår politik. Valrörelsen ska 
spegla en välarbetad och förfinad länspolitik som medlemmarna känner 
sig trygga med. 

 
Mål 
 
❏ Levandegöra befintliga länspolitiskt program samt planera en 

smärre revidering under 2017/2018 med särskilt fokus på 
landsbygd/regional utveckling och miljö/energi. 

Aktiviteter 2017: 
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● Beakta i den löpande verksamhetsplaneringen.  
Huvudansvarig: Distriktsstyrelsen. 

 
❏ Främja delaktighet i riks rådslag. 

Aktiviteter 2017: 
● Beakta i den löpande verksamhetsplaneringen.  

Huvudansvarig: Distriktsstyrelsen. 
 
❏ Hålla strategiska diskussioner om landstings- och regionalpolitik 

tillsammans med medlemmar i samband med distrikststämmor så 
att medlemmarna känner att de kan påverka och kommunicera den. 
Genomföra strategiska samrådsmöten mellan landstings- och 
kommunpolitiska företrädare. 

Aktiviteter 2017: 
● Beaktas i planering av distriktsstämmor.  

Huvudansvarig: Distriktsstyrelsen. 
 
❏ Bredda och balansera vår politik genom att både lyfta konkreta 

sakfrågor och långsiktig riktning med god förankring 
lokalt/regionalt. 

Aktiviteter 2017: 
● Beaktas i löpande verksamhetsplaneringen.  

Huvudansvariga: Distriktsstyrelsen, landstingsgruppen, 
lokalavdelningarna. 

 
❏ Föra ner värdegrunder och den övergripande 

omställningen/debatten, på lokal/regional nivå. Lyfta fram och 
utveckla vår ideologi.  

Aktiviteter 2017: 
● Planera en distriktsstämma med omställning och dess 

konsekvenser som tema. Beaktas inför planering av 
Norrlandshelgen. 
Huvudansvarig: Distriktsstyrelsen. 

 
❏ Kontinuerligt lyfta landsbygdsperspektiv vid politisk 

kommunikation 
Aktiviteter 2017: 

● Beaktas vid politisk kommunikation. Huvudansvariga: 
Landstingsgruppen, lokalavdelningarna. 
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2. Stärka vår organisation 

 
Under mandatperioden har vi ett organisationsutvecklande arbete att göra 
så att vi inför valåret har en professionell organisation som en stabil grund 
till vårt utåtriktade arbete. Vi ska öka samarbetet mellan olika delar av 
organisationen, för att samordna resurser och bygga vidare på positiva 
erfarenheter från senaste valrörelsen. Vi ska uppnå en än mer 
välfungerande organisation på alla nivåer. 

 
Mål 
❏ Ha ett distriktskansli som utgör basen i ett effektivt internarbete. 

Kansliet har i stort funktionen att sprida information och samordna 
distriktet, både under valrörelse och mellanvalsperiod. En anställd 
distriktssekreterare är en förutsättning för ett välfungerande 
distriktskansli.  

Aktiviteter 2017: 
● I och med att distriktssekreteraren är i tillbaka från 

föräldraledigheten, kan vi under 2017 satsa på att intensifiera 
satsningen på ett väl fungerande distriktskansli.  

Ansvariga: Distriktskansliet, distriktsstyrelsen. 
 
❏ Samverka kring länsgemensamma arrangemang, både interna och 

externa. 
Aktiviteter 2017: 

● Beaktas i samband med planering av arrangemang. 
Huvudansvariga: Distriktskansliet, distriktsstyrelsen, 
lokalavdelningarna.  

 
❏ Ha ändamålsenligt informationsspridning. Med en uppdaterad 

webbsida, aktiviteter i våra facebookgrupper och ett intressant 
nyhetsbrev ska information spridas till våra medlemmar och 
externt. Landstingsgruppens arbete ska kommuniceras internt och 
stöd ska ges för extern kommunikation. 

Aktiviteter 2017: 
● Beaktas i distriktskansliets fortlöpande arbete.  

Huvudansvarig: Distriktskansliet med stöd av distriktsstyrelsens 
arbetsutskott. 
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❏ Hålla attraktiva distriktsstämmor. Distriktsstämmor ska vara 
innehållsrika, ge utrymme för socialt umgänge samt spridas 
geografiskt i länet. Dessa kan med fördel kombineras med externa 
arrangemang samt ges utrymme att även innehålla ideologiska 
diskussioner och/eller bjuda in externa besökare. 

Aktiviteter 2017: 
● Hålla minst tre distriktsstämmor under året. Återstående 

stämma/-or bör lokaliseras till Sollefteå alternativt Ånge 
Huvudansvarig: Distriktsstyrelsen. 

 
❏ Vidareutveckla distriktsstyrelsens arbetsformer. För en bättre 

koppling och informationsutbyte kommunerna emellan adjungeras 
kommunernas sammankallande regelbundet till distriktsstyrelsens 
möten. Dessa kan med fördel då och då ske genom fysiska träffar. 

Aktiviteter 2017: 
● Beaktas löpande under verksamhetsåret.  

Huvudansvariga: Distriktsordförande. 
 
❏ Stärka valberedningsarbetet. Under 2017 ska valberedningens 

arbetsordning ses över, utvecklas och revideras. En gemensam 
utbildning för valberedare ska ske våren 2017 för att ha en rustad 
valberedning inför nominerings- och valprocesser 2017/2018. 

Aktiviteter 2017: 
● Starta upp utbildningen för valberedare under våren. 

Huvudansvariga: Distriktskansliet, distriktsstyrelsen tillsammans 
med länsvalberedningen. 

 
❏ Miljöpartiet de gröna i Västernorrland är en växande organisation. 

Riks har tagit fram normalstadgar som kommuner och regioner 
enligt beslut från kongressen 2016 ska utgå ifrån. Utifrån dessa har 
MPY sett över och reviderar stadgar och arbetsordning för 
distriktsorganisationen. 

Aktiviteter 2017: 
● Förslag till att anta normalstadgar  för partidistriktet enligt beslut 

på kongressen 2016, med några tillägg, ska beslutas på 
distriktsstämma 20170219 och den ordinarie årsstämman 2017.  
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❏ Ge särskilt stöd till Ånge. MPY ska i samråd med Ånge upprätta en 
plan för hur Miljöpartiet i Ånge kan återta politiskt inflytande samt 
stötta lokalavdelningen med ekonomiska medel. 

❏ Ge särskilt stöd till de kommuner som har väldigt få medlemmar.  
Aktiviteter 2017: 

● Genomföra gemensamt planeringsmöte med MP Ånge.  
Huvudansvarig: Distriktskansliet, distriktsstyrelsen och MP 
Sundsvall. 

● Planera aktiviteter tillsammans med de kommuner som vill  det. 
Huvudansvarig: Distriktskansliet, distriktsstyrelsen  

 
❏ Våren 2017 göra färdig en mer detaljerad valplan för 2017-2018 

med ökat fokus på en tidig kampanjplanering, effektiv organisation 
och profilering av kandidater. 

Aktiviteter 2017: 
● Starta en mellanvalskampanj på temat klimat med lokal och 

regional koppling.  
Huvudansvariga: Distriktsstyrelsen, landstingsgruppen, 
lokalavdelningarna. 

● Färdigställa valplanen.  
Huvudansvariga: Distriktsstyrelsen. 

 
 
3. Stärka vår regeringsduglighet 
 
Miljöpartiet i Västernorrland ingick 2014 i ett nytt samarbete med S och V 
på landstingsnivå. I februari 2016 avslutade S samarbetet med V, vilket 
efter förhandlingar, resulterade i att S och MP fortsatte samarbetet.  
I flera kommuner ingår vi i majoritetssamarbeten eller i opposition. Vi ska 
fortsätta att visa att Miljöpartiet är ett bra parti att samarbete med, som 
gör skillnad, så att vi i kommande valrörelse blir det självklara 
samarbetspartiet. 
 

Mål 
 
❏ Visa på konkreta resultat med våra samarbeten eller som 

opposition. “Gröna framgångar” ska nå ut i media.  
Aktiviteter 2017: 

● Beaktas under årets mediala utspel.  
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Huvudansvariga: Distriktsstyrelsen, landstingsgruppen, 
lokalavdelningarna. 
 

❏ Förankra och visa på gemensam politik i hela länet och mellan olika 
nivåer, i länet och på riks. Planera gemensamma debattartiklar och 
utspel. Informera varandra om politiska processer genom aktuella 
informationskanaler. 

Aktiviteter 2017: 
● Genomföra två strategiska planeringsdagar för gemensamma 

politikområden riks/landsting/kommunerna. Huvudansvariga: 
Distriktsstyrelsen och landstingsgruppen. 

● I anslutning till årets distriktsstämmor göra mediala utspel. 
Huvudansvariga: Distriktsstyrelsens arbetsutskott i nära 
samarbete med distriktsstyrelsen. 

● Uppmuntra lokalavdelningarna att bidra till MPY:s nyhetsbrev. 
Ansvarig: Distriktskansliet. 

 
❏ Ha förtroendeingivande företrädare.  

Aktiviteter 2017: 
● Genomföra aktivitet för att uppmuntra/förbereda möjliga 

kandidater till landsting och riksdag 2018.  Huvudansvarig: 
Distriktsstyrelsen. 

 
❏ Uppmuntra till att bilda/bygga vidare på politikernätverk. Minst ett 

aktivt politikernätverk ska finnas i länet efter 2016. 
Aktiviteter 2017: 

● Beaktas under distriktsstämmor och utbildningsträffar. 
Huvudansvarig: Distriktskansliet 

 
❏ För att visa på politisk stabilitet minimera risken för och stärka 

kapaciteten att hantera interna kriser och konflikter.  
Aktiviteter 2017: 

● Till sommaren 2017 ska alla kris- och konflikthanteringsplaner 
vara färdiga. Huvudansvarig: Distriktsstyrelsen får i uppdrag att 
färdigställa distriktets plan och följa upp och stötta 
lokalavdelningarnas arbete med att färdigställa sina planer.  

 
❏ Förbereda för att bilda majoritet i fler av länets kommuner 2018. 

Miljöpartiet ska fortsätta att visa att man är ett bra parti att 
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samarbeta med. Även som oppositionsparti ska målsättningen vara 
att ingå i ett majoritetssamarbete 2018.  

Aktiviteter 2017: 
● Beaktas under det politiska arbetet. Huvudansvariga: 

Landstingsgruppen, lokalavdelningar. 
● Fortsätter med att diskutera frågan om och för erfarenheter av 

majoritetssamarbete på distriktsstämmor. Huvudansvarig: 
Distriktsstyrelsen. 

 
❏ Satsa på att vara den fristående gröna kraften med goda relationer 

till de andra partierna. 
Aktiviteter 2017: 

● Beaktas under det politiska arbetet. Huvudansvariga: 
Distriktsstyrelsen, landstingsgruppen, lokalavdelningarna. 

 
❏ Efter halva mandatperioden utvärdera majoritetssamarbetet på 

landstingsnivå. 
Aktiviteter 2017: 

● Utvärdera majoritetssamarbetet på landstingsnivå. 
Huvudansvariga: Landstingsgruppen i nära samarbete med 
distriktsstyrelsen. 
 

 
 

4. Stärka vår öppna, moderna och visionära profil 
 

För att bli en öppnare och mer kommunikativ organisation har vi 
möjlighet att under mandatperioden visa oss och hålla ett öppet samtal ute 
i samhället. Under en mellanvalskampanj kan vi öka kompetensen hos 
våra företrädare och medlemmar inför 2018. För att klara detta ska vi 
skapa en kommunikationsplan för partidistriktet.  

 
Mål 
❏ Skapa en kommunikationsplan för MPY 

Aktiviteter 2017:  
● Kommunikationsplanen ska vara på plats innan sommaren. 

Huvudansvariga: Distriktskansliet och distriktsstyrelsen. 
 

❏ ‘Hålla offentlig dialog med andra organisationer och medborgare. 
Aktiviteter 2017:’ 
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● Beaktas i detaljerad verksamhetsplanering.  
Huvudansvariga: Distriktsstyrelsen, lokalavdelningarna. 

 
❏ Genomföra en större länsövergripande mellansvalskampanj 2017. 

För att testa och utvärdera kampanjorganisationen. 
Aktiviteter 2017:  

● Genomföra en mellanvalskampanj med temat klimat med lokal 
och regional koppling. Huvudansvarig: Distriktsstyrelsen, 
landstingsgruppen, lokalavdelningarna. 
 

❏ Bredda målgrupperna. 
Aktiviteter 2017: 

● Beaktas i planering av mediala utspel, distriktsstämmor etc. 
Huvudansvarig: Distriktsstyrelsen. 

 
❏ Stärka det gröna självförtroendet hos våra medlemmar genom 

kampanjträning, kompetenshöjande aktiviteter och intern 
diskussion. 

Aktiviteter 2017: 
● Beaktas i löpande verksamhetsplanering. Huvudansvarig: 

Distriktsstyrelsen. 
 

❏ Stötta nuvarande politiska företrädare (landstinget) och göra 
insatser som stärker blivande kandidater. 

Aktiviteter 2017: 
● Avsätta ekonomiska medel till landstingsgruppen för särskilda 

insatser för att stärka de förtroendevalda.  
Huvudansvarig: Distriktsstyrelsen, landstingsgruppen. 

● Genomföra aktivitet för att uppmuntra/förbereda möjliga 
kandidater till landsting och riksdag 2018.  Huvudansvarig: 
Distriktsstyrelsen. 
 

 
Uppföljning 

Verksamhetsplan för 2017 är en konkretisering av den övergripande 
Framtidsplanen 2015-2018. För att framtidsplanen ska kunna vara 
vägledande under mandatperioden krävs kontinuerlig uppföljning. 
Detta görs bland annat genom att Framtidsplanen  
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implementeras i mandatperiodens årliga verksamhetsplanering och 
följas upp under årsmötet som en del av verksamhetsberättelsen. 
Kontinuerlig uppföljning görs också genom det löpande arbetet. 

 


