september
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 september:


Träffar med fackförbund. I september träffade vi Vårdförbundet,
Kommunal och Naturvetarna för samtal om arbetsmiljö och arbetsvillkor.



Verksamhetsbesök. I september har följande verksamheter besökts:






2019-09-04 besökte Henrietta Serrate och Robert Olesen
röntgenenheten i Växjö.
2019-09-05 besökte Henrietta Serrate och Robert Olesen delar av
serviceenheten (servicevärdar, entréhall och transportörer) i Växjö.
2019-09-12 besökte hela socialdemokratiska regiongruppen Ljungby
lasarett och fick en visning av ombyggnationen som sker där.
2019-09-19 besökte Robert Olesen den kliniska prövningsenheten i
Växjö.
2019-09-30 besökte Robert Olesen vårdcentralen i Moheda.

Fler verksamhetbesök på vårdcentraler och andra platser planeras till hösten.
Har du tips på verksamheter vi borde besöka? Skicka ett mejl hit!


Träffar med intresseorganisationer. Robert Olesen deltog 4 september
i Reumatikerförbundets årliga paneldebatt.



Inskickade skrivelser. I september har vi skickat in de här skrivelserna:






2019-09-12 Skrivelse till regionstyrelsen - Angeläget med snabbt
beslut för att förbättra om parkeringssituationen vid Ljungby lasarett
2019-09-16 Skrivelse till regionstyrelsen - Redovisa kringkostnaderna
för hyrpersonal
2019-09-18 Skrivelse till folkhälsoberedningen - Vidga uppdraget för
Fimpar du, fimpar jag

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

 2019-09-19 Motion från Socialdemokraterna - Glöm inte lasarettens
historia


Regionfullmäktige 25 september. Socialdemokraterna deltog aktivt i
debatterna på regionfullmäktige i september.
Här kan du titta på hela eller delar av regionfullmäktige i repris.


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 2019-09-25:








Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael
Johansson (M) angående ökade kostnader för väktare i
Region Kronoberg (ställd av Robert Olesen)
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Roland Gustbée (M) angående doulor i Kronoberg (ställd av
Henrietta Serrate)
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Roland Gustbée (M) angående avsaknaden av
naloxonprogram i Kronoberg (ställd av Henrietta Serrate)
Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael
Johansson (M) angående nytt lasarett i Växjö (ställd av Carl
Olof Bengtsson)

De skriftliga svaren på interpellationerna finns här och
interpellationsdebatten kan ses här under ärende 23, 24, 25 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) ställer en fråga till regionstyrelsens
ordförande Mikael Johansson (M) om regeringens förslag till
nytt kostnadsutjämningssystem som skulle kunna innebära ett
tillskott på 180 miljoner för Region Kronoberg. Moderaterna





på nationell nivå verkar vara negativa till det nya
kostnadsutjämningssystemet, hur ställer sig regionstyrelsens
ordförande till förslaget?
Karl Paine (S) ställer en fråga till regionstyrelsens
personalutskotts ordförande Sven Sunesson (C) om hur
Region Kronoberg tolkar begreppet "särskilt yrkesskicklig" i
det nya avtalet mellan SKL (Sveriges Kommuner och
Landsting) och Vårdförbundet.
Carl-Olof Bengtsson (S) ställer en fråga till regionstyrelsens
ordförande Mikael Johansson (M) om vad han tycker hur de
180 miljoner ska användas som Region Kronoberg skulle
kunna få genom det nya kostnadsutjämningssystemet.

Ledamöternas frågestund kan ses här under ärende 4.

Media:
2019-09-07: Kvinnors hälsa kan äventyras av sena provsvar
2019-09-11: Markköp till nya sjukhuset snart klart – men summan hemlig
2019-09-13: Nu måste parkeringskaoset vid lasarettet lösas
2019-09-17: Chattfunktion på 1177 får vänta
2019-09-18: Nya beslut om besparingar fattades
2019-09-18: Debatt: Ordning och reda i utjämningssystemet
2019-09-18: Akutlösning för barnhabiliteringen – flyttar från dåliga lokaler
2019-09-19: Ingen chattfunktion på 1177
2019-09-19: Biljettpriset höjs för kollektivtrafiken
2019-09-19: Partiet vill lyfta om lasarettens historia
2019-09-23: Regionens anställda ska få ge blod på arbetstid
2019-09-23: Kräver svar om vad hyrläkarna kostar mer
2019-09-25: Anställda får ge blod på betald arbetstid
2019-09-25: Debatt: Ett år i opposition sammanfattat
2019-09-25: Beslut om besparingar i Region Kronoberg – hyrpersonal i fokus
2019-09-27: Hotbild kostar pengar för regionen
2019-09-29: Finns det doulor i Kronoberg?

Aktuell statistik:
antal 2019

Inskickade motioner
Inskickade skrivelser
Ställda interpellationer
Ställda enkla frågor

8
17
15
6

Ställda frågor på ledamöternas frågestund

17

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

Sammanträden oktober:
02-okt
04-okt
09-okt
10-okt
15-okt
15-okt
18-okt
21-okt
22-okt
30-okt

Folkhälsoberedningen
Trafiknämnden
Regionala utvecklingsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsens arbetsutskott
Regionstyrelsens personalutskott
S-grupp
S-gruppstyrelse
Regionstyrelse
Regionfullmäktige

