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Regionförbundet Östsam är ett politiskt organ med alla Östergötlands kommuner och 

landstinget som medlemmar. Östsam arbetar i princip med alla de politiska frågor som är 

regionala, förutom hälso- och sjukvård. Kort uttryckt brukar man säga att ett regionförbund 

arbetar med regionala utvecklingsfrågor. Mer specifikt är Östsams prioriterade frågor 

näringslivsutveckling, landsbygdsfrågor, infrastruktur, kultur, gymnasiesamverkan och 

vuxenutbildning samt energi- och miljöfrågor. 

 

Från och med 1 januari 2015 kommer Östsam att upphöra och ansvaret för de regionala 

utvecklingsfrågorna hamnar då på landstinget. Östergötland blir en s k regionkommun. Det 

innebär att de politiker som i årets val kandiderar på landstingslistan gör det i förhoppning att 

bli invalda i det nya regionfullmäktige. Landstinget kommer att byta namn till Region 

Östergötland. Det kommer också att finnas en regionstyrelse och ett antal nämnder.  

 

Under denna mandatperiod (2010-2014) har Östsam ett samstyre med samtliga fullmäktiges 

partier, förutom Sverigedemokraterna. Varje parti i samstyret har sitt politiska ansvarsområde 

och Miljöpartiet ansvarar, som sig bör, för politikområdet Miljö och energi. Miljöpartiets 

Östsamgrupp består av 8 medlemmar. Östsamgruppen träffas till gruppmöte i samband med 

varje fullmäktigemöte. Gruppledare är Bror-Tommy Sturk, Valdemarsviks kommun som 

också är ansvarig för politikerområdet Miljö och energi samt ordinarie styrelseledamot och 

ersättare i AU. Bror-Tommy är även ledamot i Östsams fullmäktige samt ledamot i K2 

Östsams arbetsgrupp för kulturfrågor. Gunnar Gustafsson, landstinget, är 2:e vice 

ordförande i Östsams fullmäktige. Cvijeta Stojnic-Karlsson, Ödeshögs kommun, är ersättare 

i Östsams styrelse och ledamot i Östsams fullmäktige. Eva Karlsson, Norrköpings kommun, 

är ersättare i Östsams styrelse och ersättare i Östsams fullmäktige. Nils Hillerbrand, 

Linköpings kommun, är ledamot i Östsams fullmäktige. Pontus Wessman, Kinda kommun, 

är ersättare i Östsams fullmäktige och ledamot i L15. Ulf Flodin, landstinget, är ersättare i 

Östsams fullmäktige. Rebecka Hovenberg, Linköpings kommun, är ersättare i Östsams 

fullmäktige. Sofia Gärskog, Ydre kommun är ledamot i K2. 

 

 

I uppdraget som ansvarig för politikerområdet Miljö och energi, har arbetet med 

insatsprogram för energi och miljö till det regionala utvecklingsprogrammet RUP 2030, varit 

betydande 2013. RUP 2030 har en tydlig inriktning på hållbarhet men får genom 

insatsprogrammet en ännu större och tydligare ”grönare” inriktning. De nya regionala 

klimatmålen i Östergötland som Östsam varit med och utarbetat, har varit vägledande för 

insatsprogrammet. Under 2013 har också den nya LTP:n (Länstransportplan 2010-2021) 

utarbetats. Som ansvarig politiker för Miljö och energi deltar också Bror-Tommy i 

Landshövdingens Miljö och klimatsamråd samt ingår i styrgruppen för ett EU-projekt med 

East Sweden Region och Sarajevo Canton Bosnien Hercegovina; Waste management projekt, 

(ett erfarenhetsutbytesprojekt om avfallshantering). Under 2013 i mars, var ett styrgruppsmöte 

i Sarajevo i Bosnien och i juni ett flerdagars studiebesök. Motsvarande möten och studiebesök 

hölls också i Linköping.    



Det politiska arbetet med Miljöpartiets ansvar för politikområdet Miljö och energi på Östsam 

har stor betydelse och är en utmaning, samtidigt är vi också angelägna om att bevaka 

utvecklingen inom övriga regionala politikområden. Miljöpartiet behövs i Östsam och 

kommer att behövas i Region Östergötland, för att skapa ett ekologiskt, socialt och 

demokratiskt hållbart Östergötland. 

 

För Östsamgruppen; Bror-Tommy Sturk, gruppledare. 

 

 


