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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 november: 
 Träffar med fackförbund. I november träffade vi Akademikerförbundet 

SSR, Vårdförbundet och SRAT/SLOF för samtal om arbetsmiljö och 

arbetsvillkor. Henrietta Serrate deltog också i ett panelsamtal på LO Sydosts 

höstmöte 20 november.  

 

 Verksamhetsbesök. I november har följande verksamheter besökts: 

 2019-11-06 besökte Henrietta Serrate vårdcentralen Skärvet i Växjö. 

 2019-11-06 besökte Henrietta Serrate vårdcentralen Unicare i Växjö. 

 2019-11-13 besökte Robert Olesen och Magnus Carlberg 

vårdcentralen i Tingsryd. 

 2019-11-19 besökte statsminister Stefan Löfven, Henrietta Serrate 

och kommunalråd Anne Karlsson 1177 i Ljungby. 

 2019-11-20 besökte Henrietta Serrate och kommunalråd Malin 

Lauber Asa herrgård och Lammhults gjuteri AB. 

 

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

 

 Inskickade skrivelser. I november har vi skickat in den här skrivelsen: 

 2019-11-01 Skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden - Vad blev 

resultatet av att anlita ett privat bolag för att få ner köerna till röntgen  

 2019-11-13 Skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden angående 

uteblivna vårdbesök i Kronoberg 
 

 Inskickade motioner. I november har vi skickat in den här motionen: 

 2019-11-27 Motion från Socialdemokraterna - Inför bekräftelse av 

kallelse till vårdbesök  

 

 Beslut om verksamhetsplan för regionstyrelsen och hälso- och 

sjukvårdsnämnden. Socialdemokraterna avstod från att fatta beslut om 

verksamhetsplan 2020 (inkl. ekonomi) för regionstyrelsen och hälso- och 

sjukvårdsnämnden. Istället lämnades protokollsnoteringar, där det framgår 

mailto:emelie.oberg@kronoberg.se
mailto:emelie.oberg@kronoberg.se
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-hälso-och-sjukvårdsnämnden-Vad-blev-resultatet-av-att-anlita-ett-privat-bolag-för-att-få-ner-köerna-till-röntgen-2019-11-01.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-hälso-och-sjukvårdsnämnden-Vad-blev-resultatet-av-att-anlita-ett-privat-bolag-för-att-få-ner-köerna-till-röntgen-2019-11-01.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-hälso-och-sjukvårdsnämnden-angående-uteblivna-vårdbesök-i-Kronoberg-2019-11-13.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-hälso-och-sjukvårdsnämnden-angående-uteblivna-vårdbesök-i-Kronoberg-2019-11-13.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-Inför-bekräftelse-av-kallelse-till-vårdbesök-2019-11-27.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-Inför-bekräftelse-av-kallelse-till-vårdbesök-2019-11-27.pdf


 

   

vilka uppdrag vi hade i vårt budgetförslag för Region Kronoberg 2020 och 

hur vi fortsatt driva de frågorna efter vårt förslag föll. Protokollsnoteringarna 

finns i protokollet från respektive möte. 

 Här finns protokollsnoteringen från regionstyrelsen 19 november 

2019. 

 Här finns protokollsnoteringen från hälso- och sjukvårdsnämnden 28 

november 2019. 

 

 Regionfullmäktige 27 november. Socialdemokraterna deltog aktivt i 

debatterna på regionfullmäktige i november. 

 

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

Här finns hela kallelsen inklusive beslutsunderlag till regionfullmäktige. 

 

 (S)-motioner på regionfullmäktige. Följande motioner från (S) 

behandlades på regionfullmäktige. Beslut i kursivt. 

 Följ upp resultat och effekt av Region Kronobergs 

ekonomiska satsningar inom hälso- och sjukvården från 2010 

och framåt. Motionen avslogs. S och V röstade bifall. M, KD, C, L 

och SD röstade avslag. 

 Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken. Motionen avslogs. S och 

V röstade bifall. M, KD, C, L och SD röstade avslag. 

 

Motionsdebatterna kan ses här under ärende 18 och 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 2019-11-27: 

 

 2019-11-12 Interpellation till regionstyrelsens ordförande 
Mikael Johansson (M) om krav på schyssta villkor (debatten tas 

på kommande regionfullmäktige eftersom att Mikael Johansson (M) var 
frånvarande på sammanträdet i november) 

 2019-11-11 Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens 
ordförande Roland Gustbée (M) – Hur minskar vi utsläpp 
från engångsartiklar och vårdkonsumtion 
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 2019-11-08 Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens 
ordförande Roland Gustbée (M) om barns rättigheter i hälso- 
och sjukvården  

 2019-11-07 Interpellation till regionstyrelsens ordförande 
Mikael Johansson (M) om införandet av barnrättsbaserade 
beslutsunderlag (debatten tas på kommande regionfullmäktige eftersom att 

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

 2019-11-06 Interpellation till personalutskottets ordförande 
Sven Sunesson (C) angående införandet av yrkeslegitimering 
av hälso- och sjukvårdskuratorer  

 2019-11-05 Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens 
ordförande Roland Gustbée (M) angående ultraljud på 
Ljungby lasarett  

 

De skriftliga svaren på interpellationerna finns här och 

interpellationsdebatten kan ses här under ärende 22, 23, 24, 26 och 27. 

 

 Ledamöternas frågestund. Vid regionfullmäktiges sammanträden 

har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av 

sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. 

Följande frågor ställde S-politikerna: 

 

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

sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) 

angående nedläggningen av psykoterapiteamet i Växjö 

kommun – hur påverkas Region Kronoberg? 

 

Ledamöternas frågestund kan ses här under ärende 4. 

Media: 
2019-11-05: Resultatet förvånar inte Olja – som ofta får försvara Araby 

2019-11-09: Hur ska gravida skyddas från att föda utomhus? 

2019-11-11: Region Kronoberg ska höja patientavgifter rejält 

2019-11-11: Missad läkartid kan bli dubbelt så dyrt 

2019-11-12: Hörapparat kan bli tre gånger så dyrt för Kronobergarna 

2019-11-14: Busslinjer dras in: "Drabbar äldre" 

2019-11-19: Beslut om dyrare hörapparater skjuts på framtiden 

2019-11-19: Löfven gav besked om tåg och barnmorskor 

2019-11-20: Höjda ob-tillägg i vården i fara 

2019-11-21: Extra OB-tillägg kan slopas – för sköterskor och andra anställda 

2019-11-21: Ob-tillägg kostar för mycket – kan tas bort i regionen 
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2019-11-26: Debatt: Nu är det äntligen klart - 185 nya miljoner till Region Kronoberg 

2019-11-28: Debatt: 185 nya miljoner till Region Kronoberg 

2019-11-28: Fortfarande ingen ultraljudsmottagning för gravida i Ljungby 

2019-11-28: Nya stora sparpaket i vården 

2019-11-30: Är det rätt att gynna gruppen pensionärer? 

Aktuell statistik:  
  antal 2019 

Inskickade motioner 13 

Inskickade skrivelser 20 

Ställda interpellationer 25 

Ställda frågor på ledamöternas frågestund 21 

 

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

vi skickat in under 2019. 

 

Sammanträden december: 
 

03-dec Regionstyrelsens arbetsutskott  

03-dec Regionstyrelsens personalutskott  

04-dec Folkhälsoberedningen  

06-dec S-grupp  

10-dec Regionstyrelse 

11-dec Trafiknämnden  

16-dec S-gruppstyrelse  

19-dec Regionala utvecklingsnämnden 
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