
 

 

 

  

 

 
april 2019 

Regionnytt 

I Regionnytt sammanfattar Socialdemokraterna i Region Kronoberg den gångna 
månaden. För mer information, frågor om beslut, siffror eller annat kontakta S-
gruppens politiska sekreterare Emelie Öberg på emelie.oberg@kronoberg.se eller 
070-984 48 42. 

Viktiga händelser i april: 
 Träffar med fackförbund. I april träffade vi LO Sydost och 

Vårdförbundet för samtal om arbetsmiljö och arbetsvillkor. Fler träffar med 

fackförbund inom regionens verksamheter är planerade under våren.  

 

 Verksamhetsbesök. I april har följande verksamheter besökts: 

 2019-04-01 besökte Henrietta Serrate vårdcentralen Teleborg. 

 2019-04-10 besökte Henrietta Serrate och Robert Olesen röntgen på 

Ljungby lasarett. 

 2019-04-11 besökte Robert Olesen tillsammans med Julia Berg, 2:e 

vice ordförande i omsorgsnämnden i Växjö, vårdcentralen Dalbo. 

 

Fler verksamhetbesök på vårdcentraler och andra platser är planerade under 

våren. Har du tips på verksamheter vi borde besöka? Skicka ett mejl hit! 

 

 Inskickade skrivelser. I april har vi skickat in de här skrivelserna: 

 

 2019-04-02 Skrivelse till Trafiknämnden - Bussen från Markaryd till 

Ljungby bör stanna vid busshållsplatsen Lasarettet  
 

 (S) kritiska till besparingar på 89 miljoner i hälso- och 

sjukvården. På hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-04 beslutades 

att besparingar på 89 miljoner kronor ska göras i hälso- och sjukvården 

för att nå en ekonomi i balans. (S) är kritiska och valde att avstå från att 

rösta i fråga. Här hittar du vår protokollsnotering där vi presenterar vår 

kritik och förklarar varför vi avstod att rösta. 

 

 Regionfullmäktige 24 april. Socialdemokraterna deltog aktivt i 

debatterna på regionfullmäktige i april. 

 

Här kan du titta på hela eller delar av regionfullmäktige i repris. 

Här finns hela protokollet från regionfullmäktige 2019-04-24. 
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 Interpellationer på regionfullmäktige. En interpellation är en 

fråga i en folkvald församling från en enskild ledamot till en ledamot i 

ett presidie. Interpellationen ställs skriftligen och kräver ett utförligare 

svar som lämnas ut innan sammanträde, så att både den som ställer 

frågan och den som ska svara kan förbereda sig inför debatten. De 

här interpellationerna skickade socialdemokraterna in till 

regionfullmäktige 2019-04-24: 

 

 2019-03-28 Interpellation till trafiknämndens ordförande 

Carina Bengtsson (C) om arbetspendling sträckan Skåne - 

Älmhult (ställd av Helen Bengtsson) 

 2019-04-01 Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens 

ordförande Roland Gustbée (M) angående förebyggande och 

behandling av spelberoende i Kronoberg (ställd av Frida 

Christensen (S)) 

 2019-04-04 Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens 

ordförande Roland Gustbée (M) angående barns rättigheter i 

hälso- och sjukvården (ställd av Henrietta Serrate (S)) 

 2019-04-08 Interpellation till personalutskottets ordförande 

Sven Sunesson (C) angående samtalsstöd till Region 

Kronobergs medarbetare (ställd av Karl Paine (S)) 

 2019-04-12 Interpellation till regionstyrelsens ordförande 

Mikael Johansson (M) angående nya vårdcentraler. (ställd av Carl-

Olof Bengtsson (S)) (svar lämnas på kommande regionfullmäktige eftersom att 

Mikael Johansson (M) var frånvarande på sammanträdet i april) 

 2019-04-12 Interpellation till regionstyrelsens ordförande 

Mikael Johansson (M) angående sjukvårdens ekonomi. (ställd av 

Carl-Olof Bengtsson (S)) (svar lämnas på kommande regionfullmäktige 

eftersom att Mikael Johansson (M) var frånvarande på sammanträdet i april) 
 

De skriftliga svaren på interpellationerna finns här, här, här och här 

och interpellationsdebatten kan ses här under ärende 27, 28, 29 och 

30. 

 

 Skriftlig fråga på regionfullmäktige. En skriftlig fråga, också så 

kallad enkel fråga, är en mindre fråga i en folkvald församling från en 

enskild ledamot till en ledamot i ett presidie. Svaret lämnas muntligen 

på sammanträdet. De här skriftliga frågorna skickade 

socialdemokraterna in till regionfullmäktige 2019-04-24: 
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 2019-02-18 Fråga till HSN ordförande Roland Gustbée (M) 

angående halkolyckor till följd av vintervädret (ställd av Christina 

Bertilfeldt (S)) 

 2019-03-27 Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens 

ordförande Roland Gustbée (M) angående hospice i 

Kronoberg (ställd av Robert Olesen) 

  

 

Svar på skriftliga frågor kan ses här under ärende 33, 34, 35 och 36. 

 

 Ledamöternas frågestund. Vid regionfullmäktiges sammanträden 

har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av 

sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. 

Följande frågor ställde S-politikerna: 

 

 Karl Paine (S) ställde en fråga till personalutskottets 

ordförande Sven Sunesson (C) om sommarjobb inom Region 

Kronoberg. 

 Peter Freij (S) ställde en fråga till hälso- och 

sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) om 

rekrytering av barnmorskor till Ljungby lasarett. 

 Emelie Öberg (S) ställde en fråga till personalutskottets 

ordförande Sven Sunesson (C) om arbetet med 

karriärtrappor. 

 Henrietta Serrate (S) ställde en fråga till hälso- och 

sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) om hur 

det går med semesterplaneringen inom hälso- och sjukvården 

och om det till exempel kommer att behövas hyrpersonal. 

 Carl-Olof Bengtsson (S) ställde en fråga till regionstyrelsens 

vice ordförande Sven Sunesson (C) om varför allianspartier 

ansåg att ärendet angående om- och nybyggnation av 

centrallasarettet eller nybyggnation av sjukhus inte skulle 

remitteras till regionens nämnder. 

 Joakim Pohlman (S) ställde en fråga till hälso- och 

sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) om hur 

de av hälso- och sjukvårdsnämnden nyligen beslutade 

besparingarna inom hälso- och sjukvården är förankrade med 

chefer och fackföreningar. 

 Emelie Öberg (S) ställde en fråga till trafiknämndens 

ordförande Carina Bengtsson (C) om länstrafikens nya 
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kundcenter kommer att finnas i nya kommunhuset i Växjö 

och om det i så fall är klart vad det kommer bli för hyra. 

På gång i maj: 
 Beslut om inriktning - renovera eller bygga ett nytt 

Centrallasarett i Växjö? Förstudien blev offentlig på regionstyrelsens 

arbetsutskott 9 april och finns här. Beslutet, som först skulle tas på 

regionfullmäktige 24 april, sköts upp till ett extrainsatt sammanträde 29 maj 

när (S) på samma möte yrkade på och fick gehör för att nämnderna ska yttra 

sig om förstudien. Frågan diskuteras partiinternt och besked om hur (S) 

ställer sig i frågan kommer i maj. 

Media: 
2019-04-01 Tusentals pendlare drabbas av längre restider 

2019-04-01 Politisk strid om privata aktörer inom BUP 

2019-04-03 Älmhultspolitiker ställer frågor om tågen 

2019-04-04 Nya sparkrav för sjukvården i Kronoberg 

2019-04-04 Sjukvården i Kronoberg ska spara 89 miljoner 

2019-04-05 Tufft sparkrav för sjukvården klubbat 

2019-04-07 ”Riskerna mycket stora att det drabbar patientsäkerheten” 

2019-04-09 Nu reagerar också kommunal på Roland Gusbeés ”väl förankrade” 

sparpaket 

2019-04-09 Nytt sjukhus i Växjö - men satsning även i Ljungby 

2019-04-09 Få tänkbara platser för nytt sjukhus  

2019-04-09 Politikerna: Vi ska landa i ett beslut 

Aktuell statistik: 
  antal 2019 

Inskickade motioner 2 

Inskickade skrivelser 6 

Ställda interpellationer 8 

Ställda enkla frågor 5 

Ställda frågor på ledamöternas frågestund 11 

 

Här kan du ta del av alla motioner, skrivelser, interpellationer, enkla frågor och annat 

vi skickat in under 2019. 
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Sammanträden maj: 
 

03-maj Folkhälsoberedningen 

09-maj Hälso- och sjukvårdsnämnden 

09-maj Patientnämnden 

13-maj S-gruppstyrelse 

14-maj Regionstyrelsens arbetsutskott 

20-maj S-grupp 

21-maj Regionstyrelse  

22-maj Regionala utvecklingsnämnden  

23-maj Trafiknämnden 

28-maj Regionstyrelsens arbetsutskott och personalutskott 

29-maj Extrainsatt regionfullmäktige 
 


