Verksamhetsberättelse
regionfullmäktigegruppen 2017
RFG har under året bestått av:
Anders Åkesson (gruppledare), Mätta Ivarsson (vice gruppledare), Dolores Öhman, Märta Stenevi,
Yngve Petersson (t.o.m. 31 dec 2017), Anna-Maria Myszka-Gustafsson, Nicklas Ljungström, Aina
Andersson, Katarina Toremalm, Ida Nilsson, Lisa Kvarnbäck, Thomas Hansson, Ove Johansson,
Slobodan Narancic, Angela Everbäck, Ann Touré, Bo Jönsson och Carl-Erik Flodmark, samt Lisbeth
Adelmyr fram till februari och Anette Mårtensson fram till april 2017 och som ersattes av Farid
Sharafuddin och Angelika Andersson.
Adjungerade i RFG ingår även de politiska sekreterarna, ordförande för MP Skåne och en representant
från Gröna Seniorer, Gröna Studenter och Grön Ungdom.
RFG har haft 12 möten under året varav ett via telefon.
Tyvärr fick vi det sorgliga beskedet att mångåriga ledamoten i RFG och kunniga sjukvårdspolitiker
Lisbeth Adelmyr gått bort efter en tids sjukdom.

I följande nämnder och styrelser har vi haft ordförandeskap:
Regionala utvecklingsnämnden (Mätta Ivarsson)
Beredningen för E-hälsa (Dolores Öhman)
Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård (Anders Åkesson)
Patientnämnden (Ann Touré)
Folkhälsoberedningen (Ida Nilsson)
Demokratiberedningen (Angela Everbäck)
Stiftelsen Skånska Landskap (Stefan Brandt)
Folktandvården AB (Dolores Öhman från 4/4)
Skånes Dansteater (Lotta Hedström)

Miljöpartiet har vice ordförandeposter i följande nämnder och beredningar:
Regionfullmäktige (Anna-Maria Myszka-Gustafsson)
Regionstyrelsen (Anders Åkesson)
Hälso- och sjukvårdsnämnden (Anders Åkesson)
Kollektivtrafiknämnden (Nicklas Ljungström)

Kulturnämnden (Yngve Petersson t.o.m. 31 dec 2017)
Servicenämnden (Katarina Toremalm)
Sjukvårdsnämnd Sund (Aina Andersson)
Sjukvårdsnämnd Sus (Anette Mårtensson fram till 31/7)
Beredning för framtidens sjukvård (Anders Åkesson)
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden (Kjell Stjernholm)
Personalnämnden (Thomas Eng)
Tre regionråd:
Anders Åkesson, gruppledare med ansvar för Primärvård, Psykiatri och Tandvård, vice ordförande i
Regionstyrelsen samt uppdrag i SKL och Partistyrelsen
Mätta Ivarsson, vice gruppledare med ansvar för Regional utveckling samt uppdrag i SKL
Dolores Öhman, med ansvar för E-hälsa och ordförande för Folktandvården från och med 4/4
Minoritetsstyre:
Miljöpartiet i Region Skåne ingår sedan valet i ett minoritetsstyre tillsammans med
Socialdemokraterna. Miljöpartiet har 11 mandat och Socialdemokraterna 51 mandat. Detta
ger 62 av Region Skånes 149 mandat. Eftersom Alliansen tillsammans har 56 mandat innebär
detta att Sverigedemokraterna med sina 23 mandat har vågmästarställning i
Regionfullmäktige. Detta förhållande avspeglas även i Regionstyrelsen, Hälso- och
sjukvårdsnämnden och Regionala utvecklingsnämnden. Detta innebär att det rödgröna
styrets handlingsutrymme är begränsat i budgetarbetet. Styret gick fram med ett förslag på
en skattehöjning på 23 öre kopplat till kommande investeringsbehov med detta röstades ned
av Alliansen och SD.
Miljöpartiet har trots detta nått flera gröna framgångar. Mycket arbete har lagts från alla
förtroendevalda och politiska sekreterare som grundlagt dessa framgångar. Arbetet med nya
prioriterade mål är en framgångsfaktor och ni kan läsa mer om detta under stycket Politiska
framsteg 2017. Stort tack ska riktas till alla som under 2017 gjort Skåne grönare!
Regionarbetsgruppen (RAG)
RAG består av RFG samt övriga MP-förtroendevalda som har uppdrag i nämnder och
styrelser i Region Skåne. Även de skånska gröna riksdagsledamöterna är inbjudna. RAG har
haft två möten under året, Kristianstad (12 mars) och Malmö (9 september). På båda mötena
var statssekreterare Ulf Holm inbjuden för att prata om statsbudgetarna och
förut-sättningarna för kommuner och landsting i denna.
Politiska sekreterare
Anställda politiska sekreterare under året var Stefan Brandt, Emil Samnegård, Tona Ishaq
(fram till maj), Jesper Liedholm (fram till mars) och Nicklas Nordström (från februari t.o.m.
december), Jennie Larsson (från februari), Linnéa Skoogh (från april), Magnus Ehrencrona,
gruppsekreterare (mellan maj och september), Anna-Karin Olsson (från juni), Jouni

Borglund (från juni) och Bassem Nasr (från december). Emil Samnegård, Jennie Larsson och
Linnéa har varit föräldralediga under delar av året och Bassem Nasr har varit tjänstledig.
Varje vecka har regionråden och de politiska sekreterare avstämningsmöte. Det har också
hållits fyra längre arbetsmöten. De politiska sekreterarna har under året haft följande
ansvarsområden: Stefan Brandt - kopplad till regionråd Anders Åkesson och samordnare i
det rödgröna styret. Tona Ishaq och Jouni Borglund- kopplad till Dolores Öhman. Nicklas
Nordström och Bassem Nasr – kopplad till Mätta Ivarsson. Emil Samnegård - kopplad till
RFG-gruppen samt vice samordnare, Jennie Larson och Linnéa Skoogh som valsamordnare
samt Jesper Liedholm och Anna-Karin Olsson som pressekreterare. Det har även i år varit en
tuff arbetsbörda för de politiska sekreterarna.
RFG har under året bidragit med en politisk sekreterartjänst som knyter samman
regionfullmäktigegruppen med partiet med speciellt fokus på valet. RFG har varit delaktiga i
att lägga en grund för valrörelsen, ett arbete som kommer att fortsätta ända fram till valet för
att nå bästa möjliga valresultat.
Under hösten har råden och de politiska sekreterarna haft möte kring arbetsmiljön. Detta för
att ge förutsättningar för ett hållbart och gott arbetsklimat som håller även under valårets
krävande arbetstempo. Gruppen har även samlats för sociala aktiviteter så som teambuilding
på Teamtastic. Hela RFG hade en uppskattad julavslutning fylld av gruppaktiviteter.
De politiska sekreterarna har bland annat som fortbildning getts möjlighet att åka på
partikongressen och kommun- och landstingsdagarna samt delta på de nationella
nätverksträffarna. Samtliga i RFG har erbjudits deltagande i en mindfullnesskurs.
Träffar inom Miljöpartiet
Under året har det fortsatt hållits skånska toppmöte för att koppla närmare kontakt med MP
på riks- och på kommunnivå. RFG har deltagit på MP Skånes styrelses kickoff och haft
gemensamt möte kring valplanering. Regionråden har deltagit på träffarna med nätverket
MIL, Miljöpartister i landstingen, samt har det under året knutits närmare kontakt med de
sydsvenska region och landstingen genom regelbundna träffar. Två träffar där vi var de
initiala initiativtagarna har ägt rum tillsammans med region västra Götaland och Stockholm
läns landsting, där både råd och politiska sekreterare deltagit.
Anders Åkesson har via sin roll i MIL varit samordnande för att ta fram ett hälso- och
sjukvårdsprogram på nationell nivå.
MP-Skånes ordförande Fredrik Hanell har deltagit vid majoriteten av RFG:s möten. RFG:s
protokoll går till styrelsen som på så sätt blir informerad om gruppens arbete. Gröna
Seniorer, Grön ungdom och Gröna Studenter har regelbundit funnits med på gruppens
möten i egenskap av adjungerade. Ledamöter från RFG har under 2017 besökt
lokalavdelningarna samt Grön ungdom.
Majoriteten av ledamöterna i RFG bidrar också till partiet genom att ge en del av sitt arvode i
kansliavgift till MP-Skåne. RFG har också bidragit med medel för att genomföra Gröna
Inspirationsdagar som ägde rum i Eslöv i september där flera från RFG deltog i
paneldebatter, utbildningar och prisutdelning av Hållbarhetspriset.
Seminarium och föreläsningar med mera:
Nedan följer de arrangemang och aktiviteter som MP i Region Skåne vad arrangör eller
medarrangör för under 2017.

Interna möten:
●
●

Regionkväll om Hälso- och sjukvårdsfrågor - Malmö
Regionkväll om Regional utveckling - Malmö

Öppna möten:
●
●
●
●
●
●

Öppet möte om grön sjukvård i Region Skåne – Ängelholm
Seminarium om behandling av opiatmissbruk - Malmö
Digitalisering inom vård och omsorg – Lund
Vad händer när plaster hamnar i vattnet? – Kristianstad
Seminarium om mindfullness i Lomma
Seminarium om mindfullness i Kristianstad

Träffar eller samarbeten med andra organisationer eller företag
Under året har vi träffat ett stort antal företag och organisationer. Bland annat flera
organisationer inom den idéburna sektorn, företag som arbetar med miljöfrågor och hälsooch sjukvården samt brukarorganisationer som SPES, SRF, HSO, SHEDO och NSPH,
Hjärnkraft, Njurförbundet, Fysioterapeuterna, Arbetsterapeuterna, Vårdförbundet,
Läkarförbundet. Våra ledamöter, framförallt råden, har deltagit på en stor rad seminarier och
paneldebatter. Inte minst i Almedalen. Gruppledare Anders Åkesson har tillsammans med
ordförande Fredrik Hanell träffat motparterna Henrik Fritzon och Nicklas Karlsson från (S)
för att diskutera hur det rödgröna arbetet fungerar, bland annat utifrån en utvärdering av den
politiska plattformen som ligger till grund för det rödgröna samarbetet.
Dolores Öhman har bland annat träffat Apnéföreningen Syd, Svensk Förening för
Allmänmedicins lokalförening (SFAM) i Malmö på deras årsmöte, Vårdcentral Södervärn,
Vårdförbundets ordförande Mats Runsten, besökt artrosdagen och reumatikerdistriktet
Skåne.
MP i Region Skåne delade för andra året ut Miljöpartiet de gröna Skånes Hållbarhetspris till
en uppsats som inspirerar till hållbara lösningar. I år har det annonserats för ytterligare ett
pris år 2018, Vårdpriset som riktar sig till en uppsats skriven om jämlik vård och hälsa. Priset
är på 7 500 kronor.

Politiska framsteg 2017
Här följer ett axplock av alla de frågor som varit på agendan under 2017. På RFG i februari
2017 beslöt mötet att gå från tretton prioriterade frågor till tre. Detta har gjort avtryck ibland
annat budgetarbetet. De tre prioriterade frågorna är:
●

Klimatpåverkan ska minska

●

Ökat fokus primärvård och tillgänglighet i sjukvården

●

Livskvaliteten ska öka i Skåne

Klimat och miljö
I mars klubbades Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Det pekar ut vilka
vägval och prioriteringar vi behöver göra för att vårt sätt att transportera oss på ska bli
långsiktigt hållbart med tanke på att både befolkningen och efterfrågan på person- och
godstransporter ökar. I dag används bilen till cirka 58 procent av alla persontransporter,
resten fördelas på gång, cykel, tåg och buss. År 2050 ska bilens andel ha minskat till en
tredjedel medan gång och cykel respektive tåg och buss ska ha ökat till en tredjedel vardera.
Strategin är en oerhört viktig målbild och pekar tydligt ut riktningen i kommande
infrastrukturplaner.
I februari togs första spadtaget för den nya spårvägen i Lund. Miljöminister Karolina Skog
var på plats vid det historiska och publika arrangemanget, liksom representanter för Lunds
kommun och Region Skåne. Spårvagnslinjen mellan Lunds C och ESS blir 5,5 kilometer lång
och får nio hållplatser, bland annat vid Skånes universitetssjukhus, en av Sveriges största
kollektivtrafiknoder.
Regionala utvecklingsnämnden klubbade i april igenom Skånes första cykelstrategi.
Miljöpartiet har varit drivande i arbetet med att ta fram strategin, som ska utveckla Skåne till
Sveriges främsta cykelregion. Ett pärlband av åtgärder ska på olika sätt främja cykelkulturen
och göra cykeln till det naturliga färdmedlet vid kortare resor. Ett mål i strategin är att öka
cyklingen med tre procentenheter till 2030, eller från 435 000 skånska cykelresor per dag i
dagsläget till 690 000 stycken år 2030. Når vi det målet sparar det inte bara miljön utan
också 1,8 miljarder kronor om året i minskade kostnader för ohälsa och sjukdomar.
Ett nytt Miljöstrategiskt program som gäller under 2017-2020 har tagits fram för Region
Skåne. Programmet beskriver Region Skånes roll och ambitioner inom det utåtriktade
strategiska miljöarbetet och stärker regionens samarbete med kommuner, stat, näringsliv och
övriga utvecklingsaktörer. I programmet pekas flera viktiga områden ut: Att bygga ett
hållbart transportsystem, att skapa en miljödriven konsumtion och produktion, olika former
av klimatanpassningar och att stärka den viktiga biologiska mångfalden.
En gemensam utvecklingsstrategi för mat och livsmedel med koppling till hälsa och
hållbarhet antogs i december. Arbetet har skett i samarbete med ett flertal aktörer inom
livsmedelssektorn och syftar till att utveckla livsmedelsföretag och jordbruk för att införa nya
produktionsmetoder och produkter för en global marknad som samtidigt bidrar till
klimatarbetet och miljön. Strategin prioriterar forskning, innovation och digitalisering.
Region Skåne har fått bidrag för fyra stora och viktiga projekt för att förbättra Skånes och
landets förutsättningar att lösa klimatkrisen. Elbilslandet Syd, Klimatväxlingsprogram,
FIERS, framtidens intelligenta energi- och resurssystem samt LIFECOASTadapt.

Nära och tillgänglig sjukvård
I budgeten som antogs i november fick Miljöpartiet igenom en extra satsning på
primärvården på 120 miljoner kronor. Hela budgeten gick under namnet ”Den nära vården”.

Totalt ökade anslaget i denna budget anslagen till Hälsovalet, som finansierar
vårdcentralerna, med 317 miljoner kronor jämfört med 2017.
I juni antog regionstyrelsen Program för eHälsa och Digitalisering i Region Skåne som en
konkretisering av strategin för e-hälsa. Programmet följs upp i Beredningen för e-hälsa och
började med ett trettiotal aktiviteter och har vuxit till ett sextiotal aktiviteter.
I september fattade regionstyrelsen ett tilldelningsbeslut om ett nytt SDV (sammanhållet
digitalt vårdinformationssystem) som är en investering på drygt en miljard kronor och är en
process som kommer att ta ungefär fem år innan det nya journalsystemet är på plats. Detta
beslut är efterlängtat, inte minst av medarbetarna.
Den rödgröna budgeten för 2017 innehöll en mycket omfattande
satsning på e-hälsa och mobil hälsa. Totalt avsattes 200 miljoner kronor under året för att finansiera
utvecklingen av e-hälsa och mobil hälsa inom en rad områden. Det ska bli möjligt att boka,
av- och omboka tider på nätet, kallelser ska primärt skickas digitalt och incheckning ske digitalt.
Högkostnadsskyddet ska digitaliseras och mobila betalsystem införas. Arbetet med digitala remisser
och remissvar ska fortsätta. Virtuella vårdrum ska prövas, liksom möjligheten att få digitala
läkarkonsultationer. En ny vårdapp provas nu. Appen är ett smidigare sätt att ta kontakt med
vården. Vidare ska det utredas huruvida det är möjligt att införa beslutsstöd i form av artificiell
intelligens vid komplicerade diagnoser. Målet är att på dessa sätt öka kvaliteten och tillgängligheten
i sjukvården samt avlasta sjukvårdspersonalen administrativa arbete.
Region Skåne startade under våren 2017 ett regionalt operationsteam i syfte att korta operations-köerna. I
teamet ingår specialistsjuksköterskor inom anestesi och operationsundersköterskor, opererande läkare och
anestesiolog samt administrativt stöd.
Under 2017 och 2018 har ytterligare medel tillförts förlossningsvården. Syftet är bland annat att minska
förekomsten av förlossningsskador samt skapa mer jämlik förlossningsvård för socio-ekonomiskt utsatta
grupper. Även mödrahälsovården får del av satsningen.
Under 2017 har Skånepanelen frågat skåningarna om deras inställning till digitalisering och e-hälsa.
Resultatet visar på att skåningarnas inställning motsvarar nationella resultat. Under 2018 kommer det att
göras fördjupningsstudier bland unga, äldre och icke-svensktalande.
Dolores Öhman har under året valts till ordförande i Folktandvården AB
Livskvalitet med fokus på psykisk hälsa
För att synliggöra idrottens roll i ett friskt och hållbart Skåne antogs ett Regionalt
idrottspolitiskt program för Skåne, 2017-2020 i april. Idrotten har en viktig roll i byggandet
av det hållbara samhället, inte minst genom sin demokratiska uppbyggnad och arbetet med
mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Nästan alla barn och ungdomar är någon period av sitt
liv med i idrotten och får härigenom lära sig tolerans och respekt. Idrotten är vidare
betydelsefull när det gäller att få människor att röra på sig, såväl ung som gamla. Den är
också en viktig aktör i att underlätta etableringen och att härigenom öka delaktigheten i
samhället.
Svaren i Region Skånes Barn och unga enkät 2016 om barn och ungas hälsa och mående visar
tyvärr på en dyster utveckling. Därför avsattes drygt 3 extra miljoner för åtgärder för att
motverka den negativa trenden tillsammans med bland annat idéburen sektor. Miljöpartiet
ser att den idéburna sektorn spelar en avgörande roll och kan nå målgrupper där Region
Skånes egen verksamhet inte räcker till. Några av de organisationer som getts särskilda

medel är SHEDO, Frisk och fri, Skåneveckan för psykisk hälsa, familjecentralskonceptet och
skåneidrottens satsning starka tjejer, med flera.
Ett projekt med självinläggning har startats i Region Skåne för att öka tryggheten för
patienter med självskadeproblematik. Projektet är knutet till en forskningsstudie och syftar
till att utveckla vården för självskadepatienter. Brukarstyrda inläggningar ger ett ökat
självbestämmande till patienterna och projektet har lett till en ökad patientnöjdhet.
Som en del av Region Skånes psykiatrisatsning har en ny överenskommelse tecknats med
föreningen SHEDO genom Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Föreningen SHEDO
arbetar med att öka kunskapen och ge stöd åt personer och anhöriga kring
självskade-beteende, ätstörningar och psykisk ohälsa. Föreningen arbetar också med att
utveckla
vården på området. Genom överenskommelsen utvecklas samverkan mellan Region Skåne
och den idéburna sektorn. Även IOP-avtal med Röda korset har tecknats vad gäller frivilliga
på sjukhusens akutmottagningar och när det gäller barnverksamhet.
Psykisk hälsa är ett prioriterat område för Miljöpartiet. I 2018 års budget tillfördes medel till
psykiatrin för att stärka arbetet kring psykisk hälsa. Barn- och ungdomspsykiatrin, fler första
linjen-mottagningar, stärkt föräldrastöd och utvecklat arbetet med suicidprevention är några
av de områden som har prioriterats. Satsningar har också gjorts på att utveckla vården kring
självskadebeteende samt genom att ge bidrag till föreningar som arbetar med
kunskaps-spridning till patienter och närstående om psykisk ohälsa. Delaktighet och
brukarinflytande är ett annat viktigt område och resurser har bland annat avsatts till
brukarrevisioner och patientforum i syftet att utveckla den psykiatriska vården. För att utöka
bemanningen och förbättra patientsäkerheten har resurser avsatts till att förstärka den
psykiatriska
slutenvården i Malmö. En ny strategisk plan för psykisk hälsa 2017-2023 har tagits fram och
antagits av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Under våren kommer ett en rapport att publiceras, 125 framgångar för skånsk välfärd, som
kommer att redogöra vad det rödgröna styret har åstadkommit politiskt under
mandatperioden.
Följ oss gärna även på facebook och Instagram samt spana in mp.se/skane under rubriken
Just nu. Det finns mycket vi gör och mycket vi kan vara stolta över.

Medieutfall 2017
Miljöpartiets förekomst i media har ökat något under 2017 jämfört med 2016. Under 2017 resulterade
en sökning på ”MP” och ”Region Skåne” i 1 417 träffar jämfört med 1 339 året innan, visar regionens
omvärldsbevakningsverktyg Retriever.
Enbart sökorden ”Region Skåne” genererade under året 14 216 träffar i Retriever, vilket innebär att
MP är omnämnt i drygt 10 procent av dem. Året dessförinnan var motsvarande täckning 9 procent.
Vårt gemensamma arbete med Socialdemokraterna uppmärksammas alltmer i media. En sökning på
”rödgröna” och ”Region Skåne” resulterade i 1166 träffar under 2017. Året innan var motsvarande
siffra 661.

Noterbart är att antalet träffar på sökningen ”S” och Region Skåne minskat från 4138 år 2016 till 3871
året därpå. Däremot har ”Alliansen” och ”Region Skåne” ökat från 759 träffar till 969 träffar år 2017.
Pressmeddelanden
Pressmeddelandesidan på My newsdesk blir allt viktigare för oss för att nå ut. Under 2017
publicerades 10 pressmeddelanden från Miljöpartiet i Skånes konto, att jämföra med 13 året innan.
Sidan hade under året 5 553 visningar. Från det rödgröna kontot skickades 45 pressmeddelanden under
året att jämföra med 38 året innan. Pressmeddelandena från det rödgröna kontot genererade 29 314
visningar i nyhetsrummet under året. Det är klart fler än året innan då sidan hade 22 130 visningar.

De mest lästa pressmeddelandena 2017 på rödgrönt konto:
1. Sjukhuschefer återinförs (2020)
2. 1200 nya jobb när Krinova blir nationell arena för mat (869)
3. Danskt besked kan förenkla gränskontrollerna (851)
4. Region Skåne efterlyser stora järnvägssatsningar (772)
5. 1,9 miljarder mer till skånsk sjukvård (713)
De mest lästa pressmeddelandena 2017 på Miljöpartiet i Skånes konto:
1. Val2018: Miljöpartiet i Skåne har valt toppkandidater till riksdagen (1031)
2. Val2018: Miljöpartiet i Skåne presenterar förslag på riksdagslistor (462)
3. Ett hundratal miljöpartister laddar inför valet i Eslöv (394)
4. Plasten oroar 8 av 10 skåningar (390)
5. Gröna seniorer i Skåne för ett grönt åldersperspektiv (361)
Att göra utspel tillsammans med andra aktörer kan öka intresset för våra utspel. Under året valde vi att
skriva ett gemensamt pressmeddelande med föreningen Shedo med titeln ”Stärkt stöd för personer
med självskadebeteende”. Vi deltog också aktivt i många av de 140 pressmeddelanden som skickades
ut från Region Skånes konto, liksom de 51 pressmeddelanden som skickades ut från Skånetrafiken.
Ett förbättrat samarbete och regelbunden avstämning med regionens presstjänst utarbetades under året.
En ny inriktning arbetades fram om att skicka färre pressmeddelande efter nämnd. I stället för att
slentrianmässigt skicka referat görs en nyhetsvärdering och det är innehållet från mötet som styr
kommunikationen. Vi jobbar mer proaktivt tillsammans med Socialdemokraterna och informerar om
större frågor som kan skapa medialt intresse redan före nämndens sammanträde. Detta för att själv
”äga” frågan och inte låta Alliansen vara först och välja vinkel i kommunikationen.
Pressträffar
Vi fortsatte att, tillsammans med Socialdemokraterna, bjuda in till pressträffar inför regionstyrelsen,
ofta med gott medialt genomslag. Under årets bjöds dessutom in till pressträff då den rödgröna
budgeten presenterades samt då satsningen på Krinova i Kristianstad som nationell arena för mat.
Störst genomslag får vi dock oftast då vi på egen hand kontaktar enskilda journalister kring frågor vi
vill lyfta.
Nyhetsmedier där vi synts mest
De lokala medierna dominerar, med tyngdpunkt på lokala tidningar. De medier där vi (Mp och Region
Skåne) syns mest under 2017:
1. Norra Skåne (100)
2. Kristianstadsbladet (86)
3. Sydsvenskan (84)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nordvästra Skånes Tidningar (HD) (83)
Helsingborgs Dagblad (80)
Landskronaposten (HD) (79)
Skånska Dagbladet (67)
Ystads Allehanda (33)
Trelleborgs Allehanda (27)
Kvällsposten (15)
Sveriges Radio Malmö (14)
Sveriges Radio Kristianstad (13)
SVT Nyheter Skåne (11)

I vilka sammanhang är det som MP omnämns i media? Nedan följer några relevanta sökord (med
trunkering) och hur ofta dessa förekommer land MP-träffarna under respektive år. Sökningarna bygger
på sökningar såsom ”MP” och ”Region Skåne” och exempelvis ”klimat*”. Det är glädjande att se att
vi allt oftare syns i frågor som rör primärvård, kollektivtrafik och klimat.

Antal träffar som innehåller specifika sökord

Egen opinionsundersökning
Under hösten genomförde vi en egen opinionsundersökning med hjälp av analysföretaget GFK Norm
där 2 000 slumpmässigt utvalda skåningar utfrågades. En av frågorna var direkt formulerad för att
kunna göra press på. Det handlade om hur stor andel av skåningarna som oroas över vår
plastanvändning. Det resulterade i ett pressmeddelande med rubriken ”Plasten oroar 8 av 10
skåningar.” Vi erbjöd Sydsvenskan första tjing på nyheten vilket resulterade i en nyhetstext den 29

november 2017 med rubriken ”Miljöpartiet går till val på mindre plast i Skåne”. I samband med att
resultatet publicerades startade vi också i egna kanaler #plastkamp.
Talespersoner
När det gäller träffar i media har Anders Åkesson 789 träffar i media under året. Regionstyrelsens
ordförande Henrik Fritzon (S) nämns 1790 gånger.

Sociala medier
Facebooksidan Miljöpartiet de gröna i Skåne hade vid årets slut 1276 gillare. De flesta är 25-54 år och
51 procent av våra gillare är kvinnor. Antalet publicerade poster ökade betydligt under 2017. Från 175
år 2016 till 311 poster under 2017. Det innebär nära sex inlägg per vecka i den kanal som i MP Skånes
kommunikationsstrategi lyfts fram som särskilt prioriterad för att nå ut med partiets budskap i sociala
medier.
Räckvidden 2017 var 253 986, medan vi året innan nådde något fler, 285 989. Det skedde en markant
förändring under andra delen av året med mer frekventa inlägg. Räckvidden under första halvåret var
86 601 och andra halvåret 167 385. Vi jobbar allt mer med aktiv sponsring till riktade målgrupper och
nådde under året 66 919 personer den vägen. Under våren testade vi ett nytt grepp då vi lottade ut ett
Jojo-kort via Facebook för att öka interaktionen. Vi behöver bli bättre när det gäller interaktionen med
våra följare. Det är relativt få som kommenterar och delar inläggen. Inte minst behöver vi internt inom
partiet bli bättre på att dela vårt material för att skapa ringar på vattnet.
Grundläggande är att skapa relevant innehåll som berör och gärna använda sig av rörligt material för
att nå ut. Ur kommunikationsstrategin: ”För att bli relevanta för fler människor behöver vi
kommunicerar hur politiken påverkar samhället, snarare än på det politiska arbetet i sig. Det är
exempelvis inte hur mycket pengar som går till en satsning som är relevant utan hur det som pengarna
går till berör eller påverkar människor. Politiska termer ska undvikas”. Här kan vi bli bättre i vår

kommunikation.
Störst räckvidd på Facebook:
1. En seger för kollektivtrafiken – video (10325)
2. Vi tar debatten med Centern (8282)
3. Infrastruktur. Den nya stambanan ska börja byggas i Skåne! (5426)
4. Ny chans för kvinnor som inte tagit cellprov (5317)
5. Kräver svar om samarbete med SD (5230)
I april 2017 anslöt vi oss till Instagram. Vid årets slut hade sidan 297 följare. Det gjordes 261 inlägg.
Syftet är att ge en inblick i skånska miljöpartisters vardag utifrån många olika perspektiv. Politiker,
anställda, styrelsemedlemmar både i region och kommuner har turats om att publicera bilder, en vecka
per person. Av våra följare är 52 procent män och de flesta av våra följare är 25-34 år.
Hemsidan
Hemsidan mp.se/skane hade under 2017 6137 sidvisningar. Det är fler än året innan då sidan hade
5436 visningar. Noterbart är att en försvinnande liten del av besökarna går in under sidan ”Vår
politik”. I stället verkar hemsidan mest vara ett sätt att hitta kontaktuppgifter. Startsidan,
förtroendevalda och styrelsen är mest besökta. Vi kan bli flitigare att hänvisa in till hemsidan och
speciellt de sidorna som handlar om vår politik när vi gör inlägg i sociala medier.

För RFG
Anders Åkesson
Gruppledare

