Miljöpartiet i Östergötland/Regionfullmäktigegruppen

Verksamhetsberättelse för Regionfullmäktigegruppen 2017
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 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.
Under 2017 fick gruppen tre nationella uppdrag. Både Peter Nolinge och Margareta
Fransson sitter nu i Patientskadenämnden och den sist nämnda är och ledamot i
SKL’s demokratiberedning.
Gruppen har haft 8 ordinarie gruppmöten, ett extra gruppmöte för att planera 2018
års valrörelse och 3 tillsammans med koalitionen. På de ordinarie gruppmötena har
vi haft olika teman. På marsmötet hade vi exempelvis Miljö och klimat på
dagordningen och besök av hela den interna miljöorganisationen, vars utbyggnad är
direkt följd av MP;s budgetförhandlingar inom koalitionen. Ett gruppmöte förlades
ute i verksamheten, nämligen på BKC, där vi bland annat fick besöka förlossningen
och se lusgasdestruktionsanläggningen.
2017 har varit ett år där MP medverkat till många bra politiska beslut. Region
Östergötland har nu en drivmedelsstrategi som styr mot biogas och andra fossilfria
bränslen, en rad olika digitaliseringsprojekt, en grönare länstransportplan, en stor
satsning på ekologiskt och närodlad mat, ett väl genomfört påverkansarbete för
biogas mot EU, en tydlig strategi för digitalisering, en hållbarhetspolicy antogs av
Regionfullmäktige, för att nämna några exempel. Även internationellt har
Miljöpartiet gett avtryck, Bengt Nordström har lett seminarium i Berlin om
övergödningen i Östersjön, något som visat sig i praktisk tillämpning av
musselodlingen, som tar upp kväve och fosfor med tredubbel skörd än förväntat.
Vi avslutade året med en riktig brainstorming på Frimurarhotellet i Linköping med
syftet att skapa konturerna för den kommande valrörelsen som vi identifierade som
den viktigaste på länge. Vi landade i att bygga valrörelsen kring tre tämligen väl
definierade fördjupningsområden. NÄRA VÅRD – DIGITALISERING KLIMAT. Ur dessa områden ska det produceras kampanjer, rapporter, slogans,
affischer m.m.
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