juni-augusti 2020

Socialdemokraterna i Region Kronoberg

Regionnytt juni-augusti
I Regionnytt sammanfattar Socialdemokraterna i Region Kronoberg den gångna
månaden. Alla våra regionala förslag & frågor samt kontaktuppgifter finns på
Socialdemokraterna i Kronobergs hemsida. Besök gärna vår Facebooksida!
Rubriker i Regionnytt:
» Förslag och frågor
» Rapport från nämnder och styrelser
» Verksamhetsbesök
» Träffar med fackförbund
» Socialdemokraterna i media
» Sammanfattning i siffror

Förslag och frågor
Motioner:
▪ Motion från Socialdemokraterna – Följ upp och redovisa bemanningen i
primärvården 2020-08-03
▪ Motion från Socialdemokraterna – Inför nollvision för pensionsavgångar
som beror på arbetsrelaterad ohälsa 2020-07-20
▪ Motion från Socialdemokraterna – Utred möjligheten till blodbuss i
Kronoberg 2020-07-06
▪ Motion från Socialdemokraterna – Inför sommarkort i kollektivtrafiken
för alla resenärer 2020-06-29
Skrivelser:
▪ Skrivelse till regionstyrelsens personalutskott – Hur ser planen för
mottagande av studenter hösten 2020 ut 2020-07-27
▪ Skrivelse till regionstyrelsens personalutskott – Hur ser det ut med
tillgången på utbildade undersköterskor och skötare framöver –
underskott eller under kontroll 2020-07-13
Interpellationer:
▪ Inga interpellationer skickades in i juni, juli eller augusti.

Rapport från nämnder och styrelser
Här följer en sammanfattning av vad Socialdemokraterna sagt och gjort i
Region Kronobergs olika nämnder och styrelser under juni, juli och augusti.

Regionfullmäktige 17 juni 2020
Här finns protokollet från regionfullmäktige 17 juni. Här kan du se hela eller
delar av regionfullmäktige i efterhand.
(S) röstade nej till höjning av avgift för hörapparater
Under ärendet taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2020 fattade
regionfullmäktige, efter förslag från det moderatledda styret, beslut om att
höja avgiften för utprovning av hörapparat från 350 kr till 950 kr.
Socialdemokraterna röstade nej till höjningen och föreslog med det att
avgiften skulle förbli 350 kr.
Interpellationer
Samtliga interpellationsdebatter sköts upp till regionfullmäktige i
september.
Ledamöternas frågestund
▪ Joakim Pohlman (S) frågade regionstyrelsens ordförande Mikael
Johansson (M) vad som händer med renoveringen av Ljungby lasarett
nu när bärigheten i vissa huskroppar visat sig vara bristfällig.
▪ Stefan Jönsson (S) frågade regionstyrelsens ordförande Mikael
Johansson (M) vad som hänt med tilläggsbudgetens uppdrag om nya
scheman för ambulanspersonalen i Ljungby.

Verksamhetsbesök
Den 20 augusti besökte regionråd Henrietta Serrate, tillsammans med
kommunalråd Malin Lauber (S), Svenska Kyrkans kyrkogårds- och
fastighetsförvaltning i Växjö.

Träffar med fackförbund
Under juni, juli och augusti har vi träffat Kommunal, Vårdförbundet och Vision
för samtal om arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Socialdemokraterna i media
2020-06-04: Debatt: Det behövs inte fler pekpinnar i vården
2020-06-10: S-politiker: "Hoppas många kan lägga mordet bakom sig"
2020-06-11: Gustbée (M) om läkarkritiken: "Kan bli konflikter med HR" och Spolitiker förvånad
2020-06-22: ”Hur blir det med Ljungby lasarett?”
2020-06-22: Varför dröjer det nya schemat för ambulanspersonalen?
2020-06-23: Insändare: Njut av Kronoberg i sommar
2020-06-24: Debatt: Vi ser fram emot fler sommarjobbare i Region Kronoberg!
2020-06-29: (S) vill ha billigare buss under sommaren
2020-06-30: Debatt: Dags att höja friskvårdsbidraget i Region Kronoberg
2020-07-04: Debatt: Sverige ska vara en humanitär stormakt
2020-07-06: Socialdemokraterna vill göra kollektivtrafiken billigare under
sommaren

2020-07-07: Insändare: Vi ser fram emot fler sommarjobbare i Region
Kronoberg!
2020-07-09: S-Motion om blodbuss i Kronoberg: ”Det skulle underlätta”
2020-07-10: Partiet vill se en blodbuss i Kronoberg
2020-07-14: Insändare: Vi behöver färre spelare och mindre spelreklam – inte
fler och mer
2020-07-20: (S) vill införa nollvision mot pensioner på grund av arbetsrelaterad
ohälsa
2020-07-21: S vill införa ny nollvision
2020-07-21: Insändare: Fler blodgivare – en livsviktig fråga
2020-07-27: Debatt: Det är dags att höja friskvårdsbidraget
2020-07-29: Insändare: Inför en visselblåsarfunktion i Region Kronoberg
2020-08-04: Debatt: Inför en visselblåsarfunktion i Region Kronoberg
2020-08-05: Debatt: Vi behöver färre spelare och mindre spelreklam
2020-08-11: Debatt: Dags att höja friskvårdsbidraget i Region Kronoberg
2020-08-21: Debattreplik i Smålänningen: Vi tar ansvar – vad gör du?
2020-08-21: Oppositionsrådet: ”Det räcker inte med vakter”
2020-08-29: Ingen sänkt åldergräns för ungdomar inom vården
2020-08-29: Debattreplik: Vi tar ansvar – vad gör du?

Sammanfattning i siffror
Inskickade motioner
Inskickade skrivelser
Ställda interpellationer
Socialdemokraterna i media
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