Verksamhetsberättelse regionfullmäktigegruppen 2018
Fullmäktigegruppen bestod fram till valet av 7 ordinarie ledamöter och 4 ersättare. Ordinarie
ledamöter var: Margareta Fransson, Cecilia Gyllenberg Bergfasth, Peter Nolinge, Catarina Engström,
Cvijeta Stojnic-Karlsson, Bengt Cete och Hildegard Jarskog . Ersättare var: Bengt Nordström, Pontus
Wessman, Jens Lindell och Olof Öberg
Den ”gamla” gruppen hade fem ordinarie möten. Ett möte för kandidaterna till regionlistan hölls i
april. Med start i ett möte i frimurarhotellet i december 2017 la fullmäktigegruppen stort fokus på
kampanj kring tre valda teman: Vård nära människan, Digital omställning och Kilmatansvar. En
omfattande tågkampanj genomfördes i stora delar av länet: ”Tåg ska ersätta flyg”. Hela året
präglades förstås av valet, både före och efter.
Under våren genomfördes en hel del fördjupningsarbete inom de fastställda temana. Besök på
Skäggetorps vårdcentral, möte med psykiatriprofessorn Marcus Heilig, samtal med
utvecklingsdirektör Martin Magnusson och diskussion om artificell intelligens med Fredrik Heintz är
exempel.
Valrörelsen bedrevs i länsgemensamma kampanjer, genom olika enskilda initiativ, via sociala
medier(i huvudsak facebook) och genom lokalavdelningarna. Ett tämligen stort valmaterial togs fram,
fyra tryckta foldrar och ett tryckt valmanifest. Materialet delades också ut i brevlådor. Valmanifestet
innehöll nio punkter inom valda tre områden, i urval: Vårdcentraler ska bli Hälsocentraler, Alla
regionens transporter ska vara fossilfria, Sjukvårdens klimatfotavtryck ska minska och Fler
möjligheter att boka tider på nätet.
En väl genomförd valrörelse till trots blev valutgången en stor besvikelse. Vi backade stort i hela
landet. Sju landsting/regioner saknar nu helt representation i fullmäktige. I Östergötland gick vi från
sju mandat till fyra. Denna mindre grupp ser ut enligt följande: Ordinarie: Agneta Niklasson, Catarina
Engström, Robert Damberg och Bengt Cete. Ersättare: Hildegard Jarskog och Christoffer Sjögren.
Den samlade mandatfördelningen i regionfullmäktige blev så här: Vänsterpartiet 8 mandat,
Socialdemokraterna 31, Miljöpartiet 4 mandat, Liberalerna 6, Centerpartiet 8. Kristdemokraterna 8,
Moderaterna 23, Sverigedemokraterna 13
Hösten präglades förstås av förhandlingar, val av uppdrag och politisk turbulens. Valresultatet
medgav inga uppenbara majoriteter, men då den föregående S+MP+C+L var den största minoriteten,
fortsatte denna gruppering som den styrande. Agneta Niklasson valdes, på en tidigare
rekommendation av distriktsstämman, till gruppledare och sedermera till regionråd. Trots
tillbakagången i valet har miljöpartiet alltjämt ett stort antal förtroendeuppdrag på regional nivå.
Catarina Engström är ordförande i en behovsberedning och vi är i övrigt väl representerade, exvis i
kulturinstitutioner och i domstolar.
Den nya regionfullmäktigegruppen hade ett antal möten i egenskap av referensgruppen till
förhandlarna, vilka var Joakim Hörsing, Agneta Niklasson och Mia Sköld. Två ordinarie gruppmöte
hölls, ett i november inför regionfullmäktige och ett i december där gruppen började formulera en
intern verksamhetsplan för 2019.
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