
Verksamhetsplan 2014 
Miljöpartiet de gröna i Östergötland 

Supervalåret 
Perioden från årsmötet fram till valdagen för riksdags-, landstings- och 
kommunfullmäktigeval den 14.e september kommer regionstyrelsens arbete 
att fokuseras på valrörelsearbete. Som grund för arbetet finns den valplan som 
antogs av avgående styrelse den 23:e februari. Planen ska samordnas i de olika 
politiska nivåerna och konkretiseras via samråd med toppkandidater på 
riksdags- och landstingslistor samt med kommunavdelningar och 
landstingsgrupp. 

Eftervalsarbete 
Valrörelsearbetet kommer dagen efter Landstingsvalet att övergå i ett 
eftervalsarbete. Regionstyrelsen behöver därför förbereda sig inför 
förhandlingar med övriga partier genom att föra diskussioner inom 
organisationen, utse förhandlingsdelegationer och referensgrupper samt 
besluta om ramverk och mandat. Utifrån förhandlingsresultat ska 
organisationen snabbt förbereda val till poster inom den nya region-
organisationen. Valen kommer att behöva förättas vid ett medlemsmöte tidigt i 
oktober. Dessutom behöver en arbetsgrupp tillskapas för att utvärdera 
valrörelsearbetet 2014. 

Stöd till lokalavdelningar 
En inventering av samtliga avdelningars behov av stöd i det lokala val- och 
eftervalsarbetet skall göras omgående. Inventeringen ska fästa särskild vikt vid 
utbildningsbehov i frågor som t.ex. IT-plattformen och praktisk politik. Detta 
ska utmynna i fastställande av ett utbildningsutbud under 2014. 

Medlemsvård 
Ett arbete med en medlems- och demokratipolicy påbörjades under 2013. 
Detta arbete fullföljdes inte utan överlämnades till tillträdande styrelse att 
färdigställa. Ett valår innebär troligtvis en tillströmning av nya medlemmar 
varför tillträdande regionstyrelse ska se detta som ett prioriterat arbete. Ett 
möte mellan regionorganisationen och gruppledare och ordföranden från 
kommunavdelningarna uttalade också vikten av detta arbete görs.  

Organisationsöversyn 
Medlemsmötet i oktober 2013 beslutade underkänna de beslut om nya stadgar 
som togs av årsmötet. Sedan dess har regeringen aviserat att Östergötland ska 
få bilda region med ett direktvalt regionfullmäktige. Vi har sedan tidigare sett 
vikten av att utöka dialogen mellan Landstingsgrupp och kommunavdelningar 
när det gäller Hälso- och Sjukvårdsfrågor och senare också kollektiv-
trafikfrågor. Det regionala utvecklingsansvaret inom den nya politiska 
regionorganisationen tydliggör ytterligare vikten av att ha en bra koppling 
mellan den regionala och den kommunala politiska nivån. 

Som parti ska vi därför påbörja ett arbete för att se hur den interna 
organisationen på bästa sätt kan matcha dialog och samverkan mellan 
lokalavdelningarna och regionfullmäktigegruppen. Detta arbete kan komma 
att föranleda nytt stadgeförslag redan under hösten 2014. 

Övrigt 
Regionstyrelsen ska utvärdera primärvalsförfarandet både vad gäller 
genomförande, metod och efterarbete. 


