december 2019

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

Viktiga händelser i december:
▪

Träffar med fackförbund. I december träffade vi Kommunal och
Psykologförbundet för samtal om arbetsmiljö och arbetsvillkor.

▪

Verksamhetsbesök. I december har följande verksamheter besökts:
▪
▪
▪
▪

2019-12-04 besökte Henrietta Serrate tillsammans med
socialdemokrater i Växjö kommun öppna förskolan Nallen i Växjö.
2019-12-10 besökte Henrietta Serrate introduktionsprogrammet på
Kungsmadskolan.
2019-12-11 besökte Henrietta Serrate kirurgi och ortopedi på Ljungby
lasarett.
2019-12-12 besökte Henrietta Serrate vårdcentralerna Läkarhuset och
Smålandshälsan i Ljungby.

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

Beslut om entreprenadupplägg för byggnationen av nytt lasarett.
2019-12-10 beslutade regionstyrelsen om entreprenadupplägget för
byggnationen av nytt sjukhus i Växjö. Den moderatledda styret tillsammans
med Sverigedemokraterna förordade partnering, vilket också blev beslutet.
Socialdemokraterna hade ett annat förslag och reserverade oss därför mot
beslutet. Här kan du ta del av hela vårt förslag till beslut, varför vi förordade
det och hur vi kommer gå vidare med att lyfta bl.a. schyssta arbetsvillkor och
medarbetarinflytande framåt i processen, trots att vårt förslag inte gick
igenom.

▪

Beslut om verksamhetsplan för trafiknämnden. Socialdemokraterna
avstod från att fatta beslut om verksamhetsplan 2020 (inkl. ekonomi) för
trafiknämnden. Istället lämnades en protokollsnotering, där det framgår vilka
uppdrag vi hade i vårt budgetförslag för Region Kronoberg 2020 och hur vi
fortsatt driva de frågorna efter att vårt budgetförslag föll.

Protokollsnoteringen finns i protokollet från trafiknämndens möte 11
december.
▪ Här finns protokollsnoteringen från trafiknämnden 11 december
2019.

Media:
2019-12-02: Pensionärsrabatt nobbad igen
2019-12-04: Nytt sjukhus lägger pusselbitarna på plats
2019-12-04: Debatt: Kultur är jästen i degen – inte grädden på moset
2019-12-05: Debatt: Inför bekräftelse av kallelse till vårdbesök i Region Kronoberg
2019-12-06: En läkare för 150 år sedan - lasarettet i Ljungby jubilerade med öppet
hus
2019-12-10: S avvisar partnering för sjukhusbygget
2019-12-13: Debatt: Efter beslutet om partnering - nu får (S) hitta andra sätt att
påverka
2019-12-17: Entreprenadformen splittrar
2019-12-20: Debatt: Nu får S hitta andra sätt att påverka sjukhusbygget
2019-12-27: Insändare i Smålänningen: ”Det går att göra skillnad även i opposition”
2019-12-27: Debattartikel i Smålandsposten: ”Inför bekräftelse av kallelse till vårdbesök i
Region Kronoberg”

Aktuell statistik:
antal 2019

Inskickade motioner
Inskickade skrivelser
Ställda interpellationer
Ställda frågor på ledamöternas frågestund

13
20
25
21

Här kan du ta del av alla motioner, skrivelser, interpellationer, enkla frågor och annat
vi skickat in under 2019.

Sammanträden januari:
7-jan
10-jan
14-jan
21-jan
22-jan

S-gruppstyrelse
Årsmöte S-grupp
Regionstyrelsens arbetsutskott
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

28-jan
29-jan

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Trafiknämnden

