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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 juni-augusti: 
 Socialdemokraternas budgetförslag. (S) lämnade in sitt förslag till budget i 

början av juni. På regionfullmäktige 18-19 juni röstade 24 ledamöter för 

Socialdemokraternas budgetförslag, 29 ledamöter röstade för Alliansens 

budgetförslag och 8 ledamöter avstod i voteringen. Detta innebär att det är 

Alliansens budget som styr Region Kronobergs verksamhet 2020.  

 

 Här kan du ta del av hela (S) budgetförslag 2020. 

 Här kan du ta del av (S) budgetpressmeddelande. 

 

 Inskickade skrivelser. Under sommaren har vi skickat in de här 

skrivelserna: 

 

 2019-07-03 Skrivelse till regionstyrelsen - Inför chattfunktion på 1177 

 2019-07-30 Skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden - Utöka 

telefontider på vårdcentralerna 

 2019-08-07 Skrivelse till regionstyrelsens personalutskott - Bredda 

bilden av vårdyrkena i Region Kronoberg 

 2019-08-12 Skrivelse till trafiknämnden - Angående bussturer med 

lågt resandesnitt 

 2019-08-21 Skrivelse till personalutskottet - Öka andelen medarbetare 

som nyttjar friskvårdsbidraget  

 2019-08-26 Skrivelse till regionstyrelsen -Ta fram en tydlig och 

enhetlig struktur för internbudget och verksamhetsplan  

 2019-08-28 Skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden - Angående 

oacceptabelt lång väntetid för cellprovsvar  

 

 Inskickade motioner. Under sommaren har vi skickat in de här 

motionerna: 

 

 2019-06-17 Motion från Socialdemokraterna - Inför sommarlovskort 

för unga i hela Kronoberg 

mailto:emelie.oberg@kronoberg.se
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 2019-06-26 Motion från Socialdemokraterna - Fler sommarjobb i 

Region Kronoberg 

 2019-08-19 Motion från Socialdemokraterna - Inför pensionärsrabatt 

i kollektivtrafiken 

 2019-08-27  Motion från Socialdemokraterna - Granska 

användningen av vårdvalsersättningen i primärvården i Region 

Kronoberg 
 

 Regionfullmäktige 18-19 juni. Socialdemokraterna deltog aktivt i 

debatterna på regionfullmäktige i juni. 

 

Här (20190618) och här (20190619) kan du titta på hela eller delar av 

regionfullmäktige i repris.  

Här finns hela protokollet från regionfullmäktige 2019-06-18/19. 

 

 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 2019-06-18/19: 

 

 2019-04-12 Interpellation till regionstyrelsens ordförande 

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

Carl-Olof Bengtsson (S))  

 2019-04-12 Interpellation till regionstyrelsens ordförande 

Mikael Johansson (M) angående sjukvårdens ekonomi. (ställd 

av Carl-Olof Bengtsson (S))  

 2019-05-25 Interpellation till regionstyrelsens ordförande 

Mikael Johansson (M) angående särskilda lönesatsningar som 

löper ut under 2019-2020 (ställd av Henrietta Serrate (S)) 

 2019-06-03 Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens 

ordförande Roland Gustbée (M) angående Vårdval 

Primärvård (ställd av Robert Olesen (S)) 

 2019-06-04 Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens 

ordförande Roland Gustbée (M) angående fetmaoperationer 

(ställd av Frida Christensen (S)) 
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https://drive.google.com/file/d/1Ua9Tqu80rYEbAV9uvhb0qLNIjrrrvV4K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ua9Tqu80rYEbAV9uvhb0qLNIjrrrvV4K/view?usp=sharing


 

   

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

här och interpellationsdebatten kan ses här under ärende 25, 26, 27, 

28 och 29. 

 

 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 2019-06-18/19: 

 

 2019-06-05 Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens 

ordförande Roland Gustbée (M) angående möjligheten att 

vänta på CLV inför förlossning (ställd av Olja Pekusic (S)) 

 

Svar på skriftliga frågor kan ses här under ärende 8. 

 

 Verksamhetsbesök. Under sommaren har följande verksamhet besökts: 

 2019-08-19 besökte Robert Olesen Vårdcentralen i Alvesta. 

 2019-08-28 besökte Henrietta Serrate och Robert Olesen 

Anestesikliniken i Växjö. 

 

Fler verksamhetbesök planeras till hösten. Har du tips på verksamheter vi 

borde besöka? Skicka ett mejl hit! 

 

På gång i september: 
 (S) motion om att ge alla Region Kronobergs anställda möjlighet att ge 

blod på arbetstid väntas bli bifallen av regionfullmäktige 25 september. 

Du kan ta del av hela motionen här. 

Media: 
 
2019-06-04: S prioriterar medarbetarna i budgetförslag 

2019-06-17: Kronoberg kan bli först i landet med vårdval inom BUP 

2019-06-17: Regionpolitikerna är överens: "Väldigt nära en katastrof" 

2019-06-18 Oro över vårdens växande underskott 

2019-06-18: Plats för gravida att vänta på inför förlossningen 

2019-06-19: Sjukvårdens miljonförlust - viktig fråga när budgeten klubbades 

2019-06-20: S vill införa gratis sommarlovskort i hela länet  

2019-06-22: Partiet föreslår permanent sommarlovskort för unga 

http://www.regionkronoberg.se/contentassets/f23337c9ecb1404e8de0bebe942fa8d7/2019/svar-pa-interpellation-angaende-nya-vardcentraler.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/f23337c9ecb1404e8de0bebe942fa8d7/2019/svar-pa-interpellation-angaende-sjukvardens-ekonomi.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/f23337c9ecb1404e8de0bebe942fa8d7/2019/svar-pa-interpellation-ang.-sarskilda-lonesatsningar.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/f23337c9ecb1404e8de0bebe942fa8d7/2019/interpellationssvar-till-robert-olesen-s-angaende-vardval-primarvard.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/f23337c9ecb1404e8de0bebe942fa8d7/2019/svar-pa-interpellation-om-fetmaoperationer.pdf
http://kronoberg.okv.se/rf190619
https://drive.google.com/file/d/1PjeYw3-2QAo3kRnxapDzvhEuFbeeYODK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PjeYw3-2QAo3kRnxapDzvhEuFbeeYODK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PjeYw3-2QAo3kRnxapDzvhEuFbeeYODK/view?usp=sharing
http://kronoberg.okv.se/rf190618
mailto:emelie.oberg@kronoberg.se
https://drive.google.com/file/d/1impqvvhZoWqSLmICTMkBSemnkiM5bjae/view?usp=sharing
https://www.smalanningen.se/article/s-prioriterar-medarbetarna-i-budgetforslag/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/kronoberg-kan-bli-forst-i-landet-med-vardval-inom-bup
https://sverigesradio.se/artikel/7244320
https://www.smalanningen.se/article/oro-over-vardens-vaxande-underskott/
https://www.smalanningen.se/article/plats-for-gravida-att-vanta-pa-infor-forlossningen/
http://www.smp.se/vaxjo/sjukvardens-miljonforlust-viktig-fraga-nar-budgeten-klubbades/
http://www.smp.se/vaxjo/s-vill-infora-gratis-sommarlovskort-i-hela-lanet/
http://www.vxonews.se/nyheter/partiet-foreslar-permanent-sommarlovskort-for-unga/


 

   

2019-06-26: Partiet vill se fler sommarjobba i Växjö  

2019-06-26: S vill se fler sommarjobb i regionen 

2019-07-07: Vill ha chattfunktion på 1177 

2019-07-14: Svårt att få träffa gynekolog i sommar 

2019-07-31: De vill öka tillgängligheten till vården  

2019-08-06: Nytt system minskar telefonköerna i vården 

2019-08-08: (S) vill se ökat intresse för vårdyrkena bland eleverna  

2019-08-13: Flera bussturer hotas 

2019-08-15: (S)atsa mer på bussarna utanför Växjö  

2019-08-19: Pensionärsrabatt i kollektivtrafiken åter på agendan  

2019-08-20: S vill ha pensionärsrabatt på bussar och tåg 

2019-08-26: Få regionanställda utnyttjar sitt friskvårdsbidrag 

Aktuell statistik: 
  antal 2019 

Inskickade motioner 7 

Inskickade skrivelser 14 

Ställda interpellationer 14 

Ställda enkla frågor 6 

Ställda frågor på ledamöternas frågestund 14 

 

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

vi skickat in under 2019. 

 

Sammanträden september: 
 

05-sep Trafiknämnden 

10-sep Regionstyrelsens arbetsutskott 

11-sep Patientnämnden 

12-sep S-grupp 

16-sep S-gruppstyrelse 

17-sep Regionstyrelse 

17-sep Organisationsutskott 

18-sep Regionala utvecklingsnämnden 

25-sep Regionfullmäktige 

26-sep Hälso- och sjukvårdsnämnden 

27-sep Kulturnämnden 
 

http://www.vxonews.se/nyheter/partiet-vill-se-fler-sommarjobba-i-vaxjo/
https://sverigesradio.se/artikel/7250126
http://www.vxonews.se/nyheter/vill-ha-chattfunktion-pa-1177/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=7261738
http://www.vxonews.se/nyheter/de-vill-oka-tillgangligheten-till-varden/
http://www.smp.se/vaxjo/nytt-system-minskar-telefonkoerna-i-varden/
http://www.smp.se/tingsryd/s-vill-se-okat-intresse-for-vardyrkena-bland-eleverna/
https://www.smalanningen.se/article/flera-bussturer-hotas/
http://www.smp.se/vaxjo/satsa-mer-pa-bussarna-utanfor-vaxjo/
http://www.smp.se/vaxjo/pensionarsrabatt-i-kollektivtrafiken-ater-pa-agendan/
https://www.smalanningen.se/article/s-vill-ha-pensionarsrabatt-pa-bussar-och-tag/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=7287411
https://drive.google.com/drive/folders/1hTSJI1ryp7YMkwWKV2f22OQlDwl7tyYN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hTSJI1ryp7YMkwWKV2f22OQlDwl7tyYN?usp=sharing

