Miljöpartiet i Östergötland/Regionfullmäktigegruppen

Verksamhetsberättelse för Regionfullmäktigegruppen 2015
Regionfullmäktigegruppen har bestått av 7 ordinarie ledamöter och 4 ersättare.
Ordinarie: Margareta Fransson(gruppledare), Catarina Engström, Bengt Cete, Cecilia
Gyllenberg Bergfasth, Peter Nolinge, Hildegard Jarskog och Cvijeta Stojnic Karlsson.
Ersättare: Bengt Nordström, Pontus Wessman, Jens Lindell och Olov Öberg.
Miljöpartiet sitter i majoritet och styr Region Östergötland tillsammans med
Socialdemokraterna, Liberalerna(tidigare Folkpartiet) och Centerpartiet. I och med
detta har MP en rad tyngre poster. Exempelvis ett regionråd tillika vice ordförande i
Regionstyrelsen och ordförande i Beredningen för ägarfrågor – Margareta Fransson,
vice ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden – Bengt Nordström,
Ordförande i Beredningen för behovsstyrning – Catarina Engström, Ordförande i
Brukardialog 5 – Cvijeta Stojnic Karlsson, Ordförande i Länsmuseet – Helena Hillar
och ordförande i Östgötamusiken – Friederike Gerlach.
På grund av Mats Johanssons(S) sjukdom leddes regionen under en stor del av våren
av Margareta Fransson.
Gruppen har haft 10 ordinarie gruppmöten och 2 tillsammans med koalitionen.
Gruppen har förlagt 3 av de egna gruppmötena ute i verksamheten, på Närsjukvården
i centrala länsdelen, på Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancer och på länsmuseet.
Hela gruppen är aktiva när fullmäktige sammanträder och bidrar till koalitionens
politik.
2015 präglades av att landstinget övergick till att bli region. Den 3 januari avtäcktes
högtidligen de nya skyltarna på kansliet. Frågor om vad regionalt ledarskap och
regionalt utvecklingsansvar innebär har varit centrala. Den nya majoriten valde
hösten 2014 att inte riva upp den gamla majoritetens budget utan la istället ut ett
antal kompletterande uppdrag i finansplanen. Därför återstod under 2015 det viktiga
arbetet med att ta fram en ny egen budget. MP valde att fokusera på miljö och klimat
där vi också fick igenom ett rejält resurstillskott. Budgetens allmänna prägel av
hållbarhet var också viktig. Den nya visionen som ersätter Bra vård och Bättre hälsa
blir: Region Östergötland – drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet
Övriga viktiga ärende 2015: beslutet att bygga det nya psykiatri som passiv hus(i
dagsläget det största i Sverige), Journal på nätet infördes, antagandet av ny
kulturplan, beslutet att införa närtrafikkonceptet, papperslösas rätt till fullständig
vård på lika villkor, utökad satsning självmordsprevention, ökad andel
socioekonomiskt stöd(CNI) till primärvården, tilläggsuppdrag till tre vårdcentraler för
ökade hälsosatsningar(hälsocentraler).
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