
 

 

 

  

 

 
februari 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 februari: 
 Träffar med fackförbund. I januari träffade vi Vårdförbundet och 

Kommunal och i februari Vision för samtal om arbetsmiljö och arbetsvillkor.  

Fler träffar med fackförbund inom regionens verksamheter är planerade 

under våren. 

 

 Verksamhetsbesök. I februari besökte Henrietta Serrate (S), 

oppositionsråd i Region Kronoberg, och Eva Ballovarre (S), oppositionsråd i 

Älmhult, vårdcentralen Achima Care i Älmhult. Fler verksamhetbesök på 

vårdcentraler och andra platser är planerade under våren. Har du tips på 

verksamheter vi borde besöka? Skicka ett mejl! 

 

 Fortbildning i EU:s påverkan på Kronoberg och Kronobergs påverkan 

i EU. På S-gruppens möte, där alla socialdemokraternas regionpolitiker 

samlas, i februari hade vi besök av tjänstemän från regionala 

utvecklingsnämnden som pratade på temat ”Från EU till Kronobergaren”. 

Kronobergs alldeles egen EU-valskandidat Åsa Karlsson Björkmarker (S) 

gästade. 

 

 Barnhabiliteringens lokaläge ska ses över. Idag finns barnhabiliteringen i 

lokaler långt ifrån centrum och lasarettsområde, det uppfattas som 

problematiskt både av medarbetare och besökare. I maj 2018 besökte bl.a. 

Henrietta Serrate (S) barnhabiliteringen och lovade då att ta med sig frågan 

om lokalläget till framtida beslut om investeringsplan 2019. På 

regionstyrelsen 19 februari yrkade socialdemokraterna att barnhabiliteringens 

lokalläge ska ses över, ett yrkande som antogs. Här finns hela protokollet från 

regionstyrelsen 2019-02-19. 

 

 Regionfullmäktige 27 februari. Socialdemokraterna deltog aktivt i 

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

Här finns hela protokollet från regionfullmäktige 2019-02-27. 

 

 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 2019-02-27: 

 

 2019-01-29 Interpellation till regionstyrelsens ordförande 

Mikael Johansson (M) angående hur vårdcentralernas 

ekonomi påverkas av den nya vårdvalsersättningen (ställd av 

Henrietta Serrate (S)) 

 2019-01-30 Interpellation till regionstyrelsens ordförande 

Mikael Johansson (M) angående hur Kronoberg påverkas av 

Arbetsförmedlingens varsel (ställd av Robert Olesen (S)) 

 

De skriftliga svaren på interpellationerna finns här och här 

och interpellationsdebatten kan ses här under ärende 21 och 

22. 

 

 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 2019-02-27: 

 

 2019-02-18 Fråga till HSN ordförande Roland Gustbée (M) 

angående behandling av diastas (magmuskeldelning) i 

Kronoberg (ställd av Frida Christensen (S)) 

 2019-02-18 Fråga till HSN ordförande Roland Gustbée (M) 

angående halkolyckor till följd av vintervädret (ställd av Christina 

Bertilfeldt (S)) (svar lämnas på regionfullmäktige 2019-04-24 eftersom att 

frågeställaren var frånvarande på sammanträdet i februari) 

 

Svar på skriftliga frågor kan ses här under ärende 23. 

 

 Ledamöternas frågestund. Vid regionfullmäktiges sammanträden 

har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av 

http://kronoberg.okv.se/rf190227
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/e870c882d37047ed9e069a3e00e91c66/protokoll-regionfullmaktige-2019-02-27.pdf
https://drive.google.com/file/d/1QPImHfodkyZMPQ_jfdaW2ve3-cDQ_-H0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QPImHfodkyZMPQ_jfdaW2ve3-cDQ_-H0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QPImHfodkyZMPQ_jfdaW2ve3-cDQ_-H0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z7NVaiJdCepnwtjWu_bpVLsUxxwvGmMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z7NVaiJdCepnwtjWu_bpVLsUxxwvGmMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z7NVaiJdCepnwtjWu_bpVLsUxxwvGmMy/view?usp=sharing
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/f23337c9ecb1404e8de0bebe942fa8d7/svar-pa-interpellation-angaende-hur-kronoberg-paverkas-av-arbetsformdlingens-varsel.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/f23337c9ecb1404e8de0bebe942fa8d7/svar-pa-interpellation-angaende-hur-vardcentralens-ekonomi-paverkas-av-den-nya-vardvalsersattningen.pdf
http://kronoberg.okv.se/rf190227
https://drive.google.com/file/d/11oTcuWjjyshRWkYA_rGx8XWlVtPXuKX6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11oTcuWjjyshRWkYA_rGx8XWlVtPXuKX6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11oTcuWjjyshRWkYA_rGx8XWlVtPXuKX6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11oTcuWjjyshRWkYA_rGx8XWlVtPXuKX6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11oTcuWjjyshRWkYA_rGx8XWlVtPXuKX6/view?usp=sharing
http://kronoberg.okv.se/rf190227


 

   

sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. 

Följande frågor ställdes S-politikerna: 

 

 Emelie Öberg (S) ställde en fråga till hälso- och 

sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) om 

när var och hur arbetet med karriärtrappor kommer att 

börja samt hur det kommer att finansieras. 

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

ordförande Mikael Johansson (M) om han tycker att 

skatten ska sänkas under mandatperioden med tanke på 

vårdköer, att personal ska bibehållas/rekryteras samt 

utbyggnaden av primärvården. 

 Olja Pekusic (S) ställde en fråga till regionstyrelsens 

ordförande Mikael Johansson (M) om vad han tycker om 

Sverigedemokraternas filmande utanför Centrallasarettet 

och vilka åtgärder som har vidtagits. 

 Joakim Pohlman (S) ställde en fråga till regionstyrelsens 

ordförande Mikael Johansson (M) om hur det kommer sig 

att Växjö kommunfullmäktige på deras senaste 

sammanträde fick information om ett nytt sjukhus i Växjö 

men att samma information inte har lämnats till 

regionfullmäktige. 

 

Ledamöternas frågestund kan ses här under ärende 4. 

På gång i mars: 
 Motioner och skrivelser är på gång! I början av mars skickar vi in vår 

första motion som handlar om att undersöka om standardiserade vårdförlopp 

kan införas för fler sjukdomar i Region Kronoberg. Standardiserade 

vårdförlopp (SVF) är en vårdprocess som beskriver vilka utredningar och 

första behandlingar som ska göras vid misstanke om en viss sjukdom, samt 

vilka tidsgränser som gäller dels för hela förloppet, dels för de olika 

utredningsstegen. Här kan du ta del av motionen. 

 

Uttalande med anledning av motionen: 

 

- Standardiserade vårdförlopp är en ett väldigt konkret sätt att arbeta för en jämlik 

vård och vi socialdemokrater vill därför att det utreds om arbetssättet kan införas för 

fler sjukdomar i Region Kronoberg, säger Henrietta Serrate (S) oppositionsråd. 
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Sammanträden mars: 
05-mar Organisationsutskottet 

06-mar Regionala utvecklingsnämnden 

07-mar Trafiknämnden 

11-mar S-grupp 

12-mar Regionstyrelsens arbetsutskott  

18-mar S-gruppstyrelse 

20-mar Regionstyrelse 

28-mar Patientnämnden 

29-mar Folkhälsoberedningen 
 


