Vi har utvecklat den grundbudget som vi har haft tidigare år och den bygger på att det
som ska göras i Regionförbundet ska ha en koppling till att förbättra miljön och klimatet,
genom att till exempel stimulera och underlätta för företag, kommuner och
privatpersoner att minska sin energi- och kemikalieförbrukning. I budgeten så finns det
åtgärder kopplade till alla avsnitt. Dessa ska ses som en start på arbetet och man kan
absolut göra mer än det som står.
De fem perspektiven – ekologiskt hållbart, mångfald och integration, barn och unga, en
jämställd region, och en god folkhälsa – ligger som utgångspunkt för allt som
Regionförbundet engagerar sig i. Vid alla beslut som fattas ska en genomgång ske kring
hur de fem perspektiven beaktas.
En tydlig skillnad mellan vår budget och Regionförbundets är att vi vill att alla perspektiv
ska belysas. I Regionförbundet räcker det med att skriva in att ett uppdrag har bäring på
barn och unga för att de ska kunna hävda att de har beaktat perspektivet. Vi vill att de ska
fundera på hur uppdragen som ges tar hänsyn till alla dessa delar.
Nytt för i år är att vi har valt att lägga till skolan i budgeten, som en del i
livskvalitetsarbetet. Regionförbundet har tidigare år drivit denna fråga och vi har ställt
oss utanför. Nu känns det som rätt läge att gå in med lite gröna värderingar i det arbetet
och vi har valt att koppla det till livskvalitet i stället för att koppla det till jobb. Eftersom vi
inte är riktigt säkra på vad det är som ska göras i skolan på den regionala nivån så har vi
också sett till att vi ger pengar detta år men vi vill utvärdera arbetet senare för att ta
ställning till om vi vill ha med skolarbetet in i den nya regionen för 2015 eller inte. Vi har
också varit tydliga med att Regionförbundet inte får inkräkta på kommunernas ansvar för
skolan.
Regionförbundet fortsätter tyvärr att ta beslut som står emot varandra. Då de även
fortsätter att ta idéer från vår budget året efter vi lagt fram den sker förbättringar inom
Regionförbundet lite pö om pö. Fortfarande kan vi se att förbundet varken följer de
planer som antagits eller aktuell forskning på miljö- och klimatområdet trots att de har
otroligt kompetent personal på området. Det vi speciellt har uppmärksammat under
några år nu är att trots att tjänstemän gör dragningar för styrelsen om att
Regionförbundet inte kommer att kunna nå klimatmålen om vi fortsätter att förverkliga
de planer som är antagna, har styrelsen inte mod att följa upp detta utan utvidgar till och
med utbyggnaderna av vissa vägar. Detta fortsatte även i år. Regionförbundet har även
under året underlåtit att följa sina egna rekommendationer att arbeta för en hållbar
utveckling enligt sin egen definition: ”Hållbar utveckling. Det syftar till att säkra god
miljö och hälsa, ekonomisk och social välfärd, och rättvisa för nu levande och
kommande generationer”.

Medialt så har vi haft en del insändare och debattinlägg i tidningarna, dock fanns det
inget intresse i år heller för att vi presenterade en egen budget.

Miljöpartiet de gröna i Örebro län

Landstingsfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 2013

1/2

Under 2013 innehade vi följande uppdrag:
Regionfullmäktige Mats Gunnarsson, ledamot, Kumla
Helena Bosved, ledamot, Örebro
Catrin Steen, ledamot, landstinget
Emma Ode, ersättare, landstinget. Avgick under året.
Agneta Nilsdotter, ersättare, landstinget. Ersatte Emma.
Börje Engholm, ersättare, Karlskoga
Fredrik Persson, ersättare, Örebro
Regionstyrelsen Catrin Steen, ledamot
Fredrik Persson, ersättare
Energi- och klimatnämnden Mats Gunnarsson, ledamot

Den klimatsmarta regionen – budget för Regionförbundet i Örebro län 2013 och
verksamhetsplan med rambudget 2013.
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