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Verksamhetsberättelse för Regionfullmäktigegruppen 2016 

 

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. 

 

Gruppen har haft 10 ordinarie gruppmöten och 3tillsammans med koalitionen. 

Gruppen har förlagt 2 av de egna gruppmötena ute i verksamheten, på Sinnescentrum 

och på Närsjukvården i östra länsdelen.  Delar av gruppen har varit på studiebesök på 

Barn- och ungdomshabiliteringen, Ätstörningsenheten och på Rättspsykiatriska 

enheten i Vadstena. Hela gruppen är aktiva när fullmäktige sammanträder och bidrar 

till koalitionens politik. I april hade vi ett större MP möte på Vildmarkshotellet dit 

samtliga med regionala uppdrag kallades. Alla fick möjlighet att redogöra för sina 

erfarenheter och vi hade inbjudna gäster som pratade om digitalisering och turism. 

 

 

2016 var första året som regionen helt styrdes utifrån majoritetens politik. 

Vägledande nyckelord i styrningen är Klimatneutralitet, Jämlik vård och 

Konkurrenskraft. MP har prioriterat arbetet med miljö/klimat och digitalisering. 

Regionen arbetar för fullt med införandet av certifierbart miljöledningssystem och 

externt mot länet driver regionen på arbetet med hållbarhetsmålen. I november togs 

en ny trafikförsörjningsplan där MP fått in många ambitionshöjningar. En 

handlingsplan för jämställdhet antogs av fullmäktige. Beslut om ny organisation för 

primärvården togs också under året. En ny måltidspolicy finns på plats som innebär 

att allt mat ska lagas från grunden i egna tillagningskök och arbetet med en 

livsmedelsstrategi för länet intensifieras. Strategier tas fram för bland annat 

besöksnäring och internationella frågor. Massmedialt har den största diskussionen 

handlat om den nya trafikformen Närtrafik och nedlagd busstrafik som kritiserats. 

Resultatet är dock att fler på landsbygden idag har tillgång till kollektivtrafik och att 

turtätheten inne i städerna har kunnat förbättras. 

 

Detta var bara ett litet axplock. 2016 var ett framgångsrikt grönt år i regionen. 

 

Regionfullmäktigegruppen, gm. 

 

 

Margareta Fransson, gruppledare 


