Miljöpartiet ingår sedan valet 2010 i den politiska majoriteten tillsammans med
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Miljöpartiet har delat på ledarskapet och har två
halvtidslandstingsråd: Mats Gunnarsson och Catrin Steen. Ingrid Fries Hansson är
ordförande i nämnden för primär- och folktandvård vilket innebär att Ingrid är på
landstingets kansli motsvarande två dagar i veckan. Annika Hickisch är vice ordförande i
nämnden för somatisk specialistsjukvård och Mats Gunnarsson är vice ordförande i
nämnden för trafik, miljö och service. Utöver dessa presidieposter har Miljöpartiet plats i
samtliga nämnder.
Ann-Kristin Spåls har under året haft ordförandeposten i programgruppen för psykisk
ohälsa bland barn och unga. I gruppen ingick även Mats Gunnarsson. Camilla Hansén har
under året varit med i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, styrgrupp för
medborgardialog. Från och med augusti 2012 deltar båda råden i rådsberedningarna.
Ingrid Fries Hansson, Catrin Steen och Mats Gunnarsson har deltagit vid
ordförandeberedningar.
Vi har 26 förtroendevalda som sitter i nämnder, förvaltningsrätt och har andra uppdrag.
Vi hade under året 15 platser i 8 nämnder, sedan tillkommer utskott och beredningar:
Monika Aune
Maria Berdén Evertsson
Helena Bosved
Allan Carlsson
Birgitta Edström
Daniel Ekelund
Thomas Eriksson
Torbjörn Eriksson
Kersti Freed-Klevmar
Ingrid Fries Hansson
Ann Green

Jan Grounes
Mats Gunnarsson
Camilla Hansén
Annika Hickisch
Anette Jönsson
Petra Käller
Sten Lang
Ia Malmqvist
Agneta Nilsdotter
Johan Nyström
Emma Ode

Anders Odel
Fredrik Persson
Monika Persson
Sara Pettersson
Marcus Philipson
Anna Richert
Lena Scharp Sandegren
Ann-Kristin Spåls
Catrin Steen
Torbjörn Ställberg
Tanja Söberg

Under året har kansliet skrivit veckoblad för att informera om politiska frågor som pågår
samt aktiviteter och studiebesök som gjorts under veckan som gått. Dessa finns samlade
på kansliet. Från och med februari har Ellen Haglund arbetat som politisk sekreterare för
landstingsgruppen.
Vi har fyra mandat i fullmäktige. De landstingsplatserna gav ett partistöd till
regionavdelningen på 534 000 kronor 2013 (3 x prisbasbeloppet på 44 500 kronor per
mandat). Av detta partistöd förfogade landstingsgruppen över 40 000 kronor.

I år anordnades regionala kommun- och landstingsdagar i Hallsberg för Örebro län och
Värmland helgen den 16–17 november där sju personer från landstingsgruppen deltog.
Helgen blev en succé med flera intressanta föreläsningar, workshops och många
uppskattade karaokeframträdanden på lördagskvällen.
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Vi har under året hunnit med flertalet studiebesök inom våra egna verksamheter, såsom
alla sjukhus och en del vårdcentraler. Vi har även träffat miljöpartister från andra
landsting. Nedan följer en uppräkning av några av de konferenser vi medverkat på samt
organisationer och verksamheter vi har träffat under året.





















Vårdförbundet
Region Skåne
Miljöpartister i landstinget, MIL
Karlskoga lasarett
Miljöpartiet de grönas kongress
Brickebackens vårdcentral
Fysiologiska kliniken
Landstingets miljödag
Västra Götalandsregionen – Västtrafik
Parkinsondagen
Barnrättsdagarna
Energi- och klimatkonferensen
Lindesbergs lasarett
Karlstad sjukhus
Nationella patientsäkerhetskonferensen
Föreningen Tehuset
Skånes universitetssjukhus
Knuffens lokalinvigning
Karolina vårdcentral
Miljöteknisk medicin

Vi har under året försökt strukturera upp våra möten på ett sätt som ska vara både
effektivt och enklast för de förtroendevalda för att kunna få ut så mycket som möjligt vid
varje tillfälle. Inför landstingsfullmäktige har vi fokuserat på avstämningsmöten via
telefon. Vi har i landstingsgruppen främst setts heldagar, vilket har gett möjlighet till att
verkligen jobba igenom de frågor som ska diskuteras. Vi har under året haft sju möten
med hela landstingsgruppen och nio möten med de som är våra representanter i
fullmäktige.

År 2013 har vi haft flertalet debattartiklar, insändare samt publicerade intervjuer i länets
media. Vi har verkligen fått ett uppsving från tidigare år gällande hur mycket vi har synts i
media och vi har även nått ut i fler tidningar än tidigare. Fortfarande eftersträvar vi mer
redaktionellt material och att media ska kontakta oss för information i större
utsträckning. De frågor vi har fått utrymme för i media under året är bland annat
kemikalier och hälsa, kollektivtrafik och helheten i sjukvården. Vi har även börjat arbeta
med en kommunikationsstrategi för att bättre kunna föra ut våra frågor i media framöver.
Se sid 5 för en liten bild av vårt medieutrymme.
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2013 innebar en försämrad ekonomi för landstinget, vilket ledde till beslutet att höja
landstingsskatten med 50 öre. Det var viktigt för oss att få till en full uppräkning vid en
skattehöjning. Vi har drivit på både hos tjänstemän och hos de övriga majoritetspartierna
att vi inte kommer att gå med på någon mer så kallad osthyvling av verksamheterna. Det
innebär att det inte blir någon besparing i verksamheten under nästa år. I och med
beslutet att höja skatten kommer också en öppen prioritering av verksamheterna ske.
Som ett led i det arbetet har under året landstingets hälso- och sjukvårdsorganisation
utretts. Från 2014 kommer dagens sex förvaltningar samlas i en ny hälso- och
sjukvårdsförvaltning med en gemensam ledning och styrning.
Vi har fokuserat på att fullfölja de uppdrag har lagt tidigare år. Vi har under de tre första
åren den här mandatperioden haft en tydlig styrning för att möta behoven hos barn, unga
och den ökande skaran äldre. Vi fullföljer det vi påbörjat och har även i år haft en tydlig
inriktning mot dessa grupper. Vi tar ett starkare grepp om miljöhot och dess påverkan på
hälsan och vi stärker upp verksamheterna med full uppräkning samt prioriterar mer
pengar till kollektivtrafik och kultur.
Vi har tydligt lyft fram Miljöpartiets ståndpunkt om vikten av tillgänglighet, både
geografisk och tidsmässig, till alla landstingets verksamheter. Vi har bundit upp så pass
mycket pengar av skattehöjningen att vi kan finansiera kommande kollektivtrafiksatsningar som faller ut 2017, storbygget vid USÖ (H-huset) samt de två vårdcentralena
som är på planerings- respektive utredningsstadiet.
Primärvården
Vi har sett till att det även i år blivit en ökning av ramen för att möjliggöra den
tidsmässiga tillgängligheten. Ytterligare medel har lagts in för att få till den mobila
distriktssköterskebussen så att vi kan täcka upp landsbygden på de ställen där det är för
glesbefolkat för att det ska vara möjligt att ha någon lokal bunden till platsen.
Eftersom det fortfarande är brist på allmänläkare i primärvården så har vi i linje med
Miljöpartiets rikspolitik lagt in pengar för att möjliggöra anställning av tio ST-läkare 2014
och ytterligare tio 2015. Vi har även i linje med politiken på riksnivå lagt in extra pengar
till att utveckla e-hälsan. Detta är ännu ett sätt att göra vården mera tillgänglig på.
Under 2014 kommer planeringen av en ny vårdcentral i Lindesberg igång istället för den
befintliga som är uppdelad på två platser. Vi kommer även utreda hur vi ska kunna
tillgodose det snabbt befolkningsväxande området runt Rynninge i Örebro med
primärvård.
Under våren startades jourvårdcentralen i Kumla och öppettiderna i primärvården har
utökats för bättre tillgänglighet.
Psykiatri
Vi har fortsatt förstärka ramen till psykiatrin och dessa pengar kommer kunna styras mot
de områden där de behövs mest då de i år inte är låsta till vare sig barn- eller
vuxenpsykiatrin. Vi har valt att göra så för att vi ska hinna analysera var pengarna kan
göra mest nytta.
Länsmuseet
Vi fick under våren klart för oss att länsmuseets verksamhet höll på att falla sönder och
att utan en ekonomisk ramhöjning så skulle de få göra stora neddragningar i
verksamheten. Därför såg vi till att ge dem extra medel. Vi menar dock att det är ett
omställningsbidrag för att få ordning på finanserna och verksamheten, det är alltså inte
en automatisk höjning av ramen för kommande år. Tillsammans med det så har vi gett
nämnden för kultur och bildning ett uppdrag att komma överens med länsmuseet om vad
det ska göra.
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ArkivCentrum Örebro län
Arkivcentrum fick ytterligare medel till att utöka sina lokaler då de är enormt trångbodda.
Tanken är att de tillsammans med Västmanland ska ordna en ny depå i Arboga och
finansiera den tillsammans.
Länsteatern
Här har vi gått in och stärkt upp med ytterligare medel som är riktade till barnteater ute i
länet.
Glasögonbidraget
Förra året fick vi in en höjning av åldersgränsen för att få glasögonbidrag, från sju till 15
år och i år har vi lagt in ytterligare en höjning från 15 till och med 19 år. Även det är i linje
med vår riksorganisations uttalanden under den här mandatperioden.
Framtida investeringar
Miljöpartiets linje om att inte skjuta över skulder till kommande generationer och att vi
inte ska ta mer än vi kan återställa är påbörjad genom att vi binder upp medel för att
använda som buffert med syfte att minska kommande lånebehov. Det har vi gjort bland
annat för att vi ska bygga nya H-huset 2017 och utöka tågtrafiken i Mälardalen.
Kollektivtrafik
En utveckling av kollektivtrafiken i länet har gjorts, bland annat har vi fått till flera
expressbussar mellan Hällefors och Örebro, Nora och Örebro samt Vivalla och
universitetet och Örebro resecentrum och universitetet. Nu finns fler tågavgångar mellan
Hallsberg och Lindesberg samt Örebro och Lindesberg. Ett arbete för att förbättra
stadstrafiken har också genomförts under året och kommer finnas i drift från februari
2014.
Miljöhot och hälsa
Vi har fortsatt att driva frågan om miljöhot och hälsa som en del i omställningsarbetet i
alla våra budgetar den här mandatperioden. I år fick vi upp en av de delar som vi började
arbeta för under 2011. Det handlade om att arbets- och miljömedicin (AMM) skulle
utvecklas genom att de får en egen länsenhet. Vi har tidigare bara haft en enhet som är
kopplad till flera län att arbeta mot. Fokus på den nya enheten ska ligga på kemikalier och
hälsa samt buller och vattenkvaliteten i regionen. Utöver det har vi lagt in uppdrag om att
AMM ska samordna en regional plattform för att främja en giftfri vardag. Vi kommer
under 2014 också vidareutveckla det tidigare uppdraget med att informera barn och
föräldrar om deras kemikaliexponering och kemikaliernas påverkan på hälsan till att
omfatta åldrarna sex till 19.
Bildande av region
Beslutet att Regionförbundet och landstinget ska slås ihop till en region 2015 är fattat.
Under året har vi antagit en ny politisk organisationsskiss.
Forskning
Landstingets nya forskningsstrategi för 2013–2017 ger nämnden bättre möjligheter att
följa upp och strategiskt styra hur forskningsmedlen används. Under forskningsnämnden
inleddes en satsning på forskning om äldres hälsa. Särskilda medel avsattes för detta.
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