
 

 

 

  

 

 

 

Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Regionnytt september 

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: 
▪ Inga motioner skickades in i september. 
 
Skrivelser: 
▪ Skrivelse till regionstyrelsens personalutskott – Hur säkerställer vi 

återhämtning för alla Region Kronobergs medarbetare 2020-09-09 
 

Interpellationer: 
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland 

Gustbée (M) – Vad händer i arbetet med Nära vård? 2020-09-23 

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

 
Regionfullmäktige 2 september 2020 
Här finns protokollet från regionfullmäktige 2 september. Här kan du se hela 
eller delar av regionfullmäktige i efterhand. 

 
Nej till (S)-motion om regional lovpott för kultur- och idrottsaktiviteter 

Regionfullmäktige avslog Motion från Socialdemokraterna – Inför en 
regional lovpott för kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga 
under skollov 2019-10-28. 

september 2020 

http://www.skronoberg.se/reginkronoberg
https://www.facebook.com/socialdemokraterna.kronoberg
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-regionstyrelsens-personalutskott-Hur-säkerställer-vi-återhämtning-för-alla-Region-Kronobergs-medarbetare-2020-09-09.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-regionstyrelsens-personalutskott-Hur-säkerställer-vi-återhämtning-för-alla-Region-Kronobergs-medarbetare-2020-09-09.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-hälso-och-sjukvårdsnämndens-ordförande-Roland-Gustbée-M-Vad-händer-i-arbetet-med-Nära-vård-2020-09-23.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-hälso-och-sjukvårdsnämndens-ordförande-Roland-Gustbée-M-Vad-händer-i-arbetet-med-Nära-vård-2020-09-23.pdf
https://www.regionkronoberg.se/contentassets/13e4ad1e7f0f43c5b04f6a962dca4e44/protokoll-regionfullmaktige-2020-09-02---for-utlamnande.pdf
http://kronoberg.okv.se/rf200902
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-Inför-en-regional-lovpott-för-kultur-och-idrottsaktiviteter-för-barn-och-unga-under-skollov-2019-10-28.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-Inför-en-regional-lovpott-för-kultur-och-idrottsaktiviteter-för-barn-och-unga-under-skollov-2019-10-28.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-Inför-en-regional-lovpott-för-kultur-och-idrottsaktiviteter-för-barn-och-unga-under-skollov-2019-10-28.pdf


 

   

 
Besvarande av (S)-motion om att införa bekräftelse av kallelse i vården 

Regionfullmäktige besvarade Motion från Socialdemokraterna – Inför 
bekräftelse av kallelse till vårdbesök 2019-11-27. 
 
Ja till (S)-motion om Småland Airport som testflygplats för elektriska flyg 

Regionfullmäktige biföll Motion från Socialdemokraterna i Region 
Kronoberg – Kan Småland airport bli testflygplats för elektriska flyg 
2020-01-24. 
 
Interpellationer 
Följande interpellationer debatterades: 
▪ Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) – 

Kommande förändringar för Länstrafikens bussar och servicecentrum vid 
Växjö station 2020-03-16 

▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) – Har 
Region Kronobergs ambition för ekologisk mat sänkts 2020-03-12 

▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland 
Gustbée (M) – Hur kan Region Kronoberg garantera möjligheten till vård i 
livets slutskede i hemmet? 2020-03-11 

 
Följande interpellation sköts till kommande sammanträde: 
▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) – 

Ger beslutet om anställningsprövning av alla vakanta administrativa 
tjänster resultat 2020-04-29 

 
Ledamöternas frågestund 

▪ Henrietta Serrate (S) frågade trafiknämndens ordförande Carina 
Bengtsson (C) om läget i kollektivtrafiken sett till pågående 
pandemi. 

Verksamhetsbesök 
Den 1 september besökte hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande 
Robert Olesen (S) vårdcentralen i Lidhult tillsammans med riksdagsledamot 
Monica Haider (S). 

Träffar med fackförbund 
I september har vi träffat Kommunal och Vårdförbundet för samtal om 
arbetsmiljö och arbetsvillkor. 

Socialdemokraterna i media 
2020-09-11: Debatt i Smålandsposten: Historisk satsning på vård och 
äldreomsorg 
2020-09-11: Debatt: Fler blodgivare – en livsviktig fråga 
2020-09-15: Debatt: Lång väg att gå till beslut om nytt sjukhus 
2020-09-26: Klart: Olesen blir ny S-ordförande 
2020-09-26: Klart: Olesen blir ny S-ordförande 

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
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-i-Region-Kronoberg-Kan-Småland-airport-bli-testflygplats-för-elektriska-flyg-2020-01-24.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-i-Region-Kronoberg-Kan-Småland-airport-bli-testflygplats-för-elektriska-flyg-2020-01-24.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-i-Region-Kronoberg-Kan-Småland-airport-bli-testflygplats-för-elektriska-flyg-2020-01-24.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Kommande-förändringar-för-Länstrafikens-bussar-och-servicecentrum-vid-Växjö-station-2020-03-16.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Kommande-förändringar-för-Länstrafikens-bussar-och-servicecentrum-vid-Växjö-station-2020-03-16.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Kommande-förändringar-för-Länstrafikens-bussar-och-servicecentrum-vid-Växjö-station-2020-03-16.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Har-Region-Kronobergs-ambition-för-ekologisk-mat-sänkts-2020-03-12.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Har-Region-Kronobergs-ambition-för-ekologisk-mat-sänkts-2020-03-12.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-hälso-och-sjukvårdsnämndens-ordförande-Roland-Gustbée-M-Hur-kan-Region-Kronoberg-garantera-möjligheten-till-vård-i-livets-slutskede-i-hemmet-2020-03-11.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-hälso-och-sjukvårdsnämndens-ordförande-Roland-Gustbée-M-Hur-kan-Region-Kronoberg-garantera-möjligheten-till-vård-i-livets-slutskede-i-hemmet-2020-03-11.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-hälso-och-sjukvårdsnämndens-ordförande-Roland-Gustbée-M-Hur-kan-Region-Kronoberg-garantera-möjligheten-till-vård-i-livets-slutskede-i-hemmet-2020-03-11.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Ger-beslutet-om-anställningsprövning-av-alla-vakanta-administrativa-tjänster-resultat-2020-04-29.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Ger-beslutet-om-anställningsprövning-av-alla-vakanta-administrativa-tjänster-resultat-2020-04-29.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Ger-beslutet-om-anställningsprövning-av-alla-vakanta-administrativa-tjänster-resultat-2020-04-29.pdf
https://www.vxonews.se/nyheter/debatt-fler-blodgivare-en-livsviktig-fraga-16212f65
https://www.smp.se/debatt/lang-vag-att-ga-till-beslut-om-nytt-sjukhus-8b40a1db
https://www.vxonews.se/nyheter/klart-olesen-blir-ny-s-ordforande-b11fd520
https://www.smp.se/nyheter/klart-olesen-blir-ny-s-ordforande-b11fd520


 

   

Sammanfattning i siffror 

  
 antal 

september 
antal 2020 

Inskickade motioner  0 7 

Inskickade skrivelser  1 16 

Ställda interpellationer  1 12 

Socialdemokraterna i media  5 138 

 


