
 

 

 

  

 

 

 

Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Regionnytt april 

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 – Ta fram en rutin för att kunna fatta 

beslut om hur regionens överskott ska användas 2021-04-27 

 
Skrivelser: 

▪ Skrivelse från Henrietta Serrate (S) till regionstyrelsen – Låt 

medarbetarna ta del av Region Kronobergs överskott 2021-04-27 
 

Interpellationer: 
▪ Inga interpellationer skickades in i april. 

Rapport från nämnder och styrelser 
Här följer en sammanfattning av vad Socialdemokraterna sagt och gjort i 
Region Kronobergs olika nämnder och styrelser under mars 
 
Regionfullmäktige 28 april 2021 
Här finns protokollet från regionfullmäktige 28 april. Här kan du se hela eller 
delar av regionfullmäktige i efterhand. 
 

▪ (S) MOTION OM FLER MOBILA VERKSAMHETER BESVARADES 
I november 2020 skickade Henrietta Serrate (S) in en motion om fler 
mobila verksamheter i Region Kronoberg. Motionen besvarades.  

 

april 2021 

http://www.skronoberg.se/reginkronoberg
https://www.facebook.com/socialdemokraterna.kronoberg
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Ta-fram-en-rutin-f%C3%B6r-att-kunna-fatta-beslut-om-hur-regionens-%C3%B6verskott-ska-anv%C3%A4ndas-2021-04-27.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Ta-fram-en-rutin-f%C3%B6r-att-kunna-fatta-beslut-om-hur-regionens-%C3%B6verskott-ska-anv%C3%A4ndas-2021-04-27.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-fr%C3%A5n-Henrietta-Serrate-S-till-regionstyrelsen-L%C3%A5t-medarbetarna-ta-del-av-Region-Kronobergs-%C3%B6verskott-2021-04-27.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-fr%C3%A5n-Henrietta-Serrate-S-till-regionstyrelsen-L%C3%A5t-medarbetarna-ta-del-av-Region-Kronobergs-%C3%B6verskott-2021-04-27.pdf
https://www.regionkronoberg.se/politik-och-demokrati/protokoll/regionfullmaktiges-protokoll/
https://www.regionkronoberg.se/politik-och-demokrati/webb-tv-fran-regionfullmaktige/
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Fler-mobila-verksamheter-i-Region-Kronoberg-2020-11-11.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Fler-mobila-verksamheter-i-Region-Kronoberg-2020-11-11.pdf


 

   

▪ ÅRSREDOVISNING REGION KRONOBERG 2020 
Socialdemokraterna yrkade på regionstyrelsen den 13 april att 
medarbetarna skulle få ta del av drygt 10 % av den vinst på 395 miljoner 
kronor som Region Kronoberg gjorde 2020. Yrkandet avslogs av det 
moderatledda styret och Sverigedemokraterna med hänvisning till 
bokföringstekniska regler. Socialdemokraterna lämnade lagom till 
regionfullmäktige istället in en skrivelse och en motion i samma 
andemening. 

 
Interpellationer 
Följande interpellationer debatterades: 
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämnden Roland Gustbée (M) – 

Vilka initiativ kan tas för att förbättra benskörhetsvården i Region 
Kronoberg 2021-03-30 

▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) – 
Angående infrastrukturåtgärder i samband med ev. nytt akutsjukhus i 
Växjö 2021-03-05 

▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämnden Roland Gustbée (M) – 
Ändring i regelverket kring glasögonbidrag för barn och konsekvenser 
det har fått 2021-03-02 

▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland 
Gustbée (M) – Brist på utbildad ultraljudspersonal i Region Kronoberg 
och konsekvenser av detta 2021-03-01 

 
Ledamöternas frågestund 

▪ Henrietta Serrate (S) frågade hälso- och sjukvårdsnämndens 
ordförande Roland Gustbée (M) om vad Region Kronoberg gör för att 
minska mäns våld mot kvinnor. 

▪ Joakim Pohlman (S) frågade regionstyrelsens ordförande Mikael 
Johansson (M) om påståendet att ett av de främsta skälen till en 
placering av sjukhuset i Räppe är att det är nära Ljungby. 

▪ Emelie Öberg (S) frågade hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande 
Roland Gustbée om Region Kronoberg planerar att i någon grad 
införa självtest för cellprov, som de bland annat gjort i Region 
Stockholm. 

Verksamhetsbesök och digitala träffar 
I april träffade vi representanter för förebyggande teamet i Region Kronoberg. 
Vi har också hållit digitalt regionalt forum för alla medlemmar i Lessebo 
arbetarekommun (22/3), Växjö arbetarekommun (15/4) och Markaryd 
arbetarekommun (20/4). 

Träffar med fackförbund 
I april har vi träffade vi inte några fackförbund. Nya träffar är planerade till 
maj. 

https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-fr%C3%A5n-Henrietta-Serrate-S-till-regionstyrelsen-L%C3%A5t-medarbetarna-ta-del-av-Region-Kronobergs-%C3%B6verskott-2021-04-27.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-fr%C3%A5n-Socialdemokraterna-Ta-fram-en-rutin-f%C3%B6r-att-kunna-fatta-beslut-om-hur-regionens-%C3%B6verskott-ska-anv%C3%A4ndas-2021-04-27.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-h%C3%A4lso-och-sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden-Roland-Gustb%C3%A9e-M-Vilka-initiativ-kan-tas-f%C3%B6r-att-f%C3%B6rb%C3%A4ttra-bensk%C3%B6rhetsv%C3%A5rden-i-Region-Kronoberg-2021-03-30.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-h%C3%A4lso-och-sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden-Roland-Gustb%C3%A9e-M-Vilka-initiativ-kan-tas-f%C3%B6r-att-f%C3%B6rb%C3%A4ttra-bensk%C3%B6rhetsv%C3%A5rden-i-Region-Kronoberg-2021-03-30.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-h%C3%A4lso-och-sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden-Roland-Gustb%C3%A9e-M-Vilka-initiativ-kan-tas-f%C3%B6r-att-f%C3%B6rb%C3%A4ttra-bensk%C3%B6rhetsv%C3%A5rden-i-Region-Kronoberg-2021-03-30.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordf%C3%B6rande-Mikael-Johansson-M-Ang%C3%A5ende-infrastruktur%C3%A5tg%C3%A4rder-i-samband-med-ev.-nytt-akutsjukhus-i-V%C3%A4xj%C3%B6-2021-03-05.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordf%C3%B6rande-Mikael-Johansson-M-Ang%C3%A5ende-infrastruktur%C3%A5tg%C3%A4rder-i-samband-med-ev.-nytt-akutsjukhus-i-V%C3%A4xj%C3%B6-2021-03-05.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordf%C3%B6rande-Mikael-Johansson-M-Ang%C3%A5ende-infrastruktur%C3%A5tg%C3%A4rder-i-samband-med-ev.-nytt-akutsjukhus-i-V%C3%A4xj%C3%B6-2021-03-05.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-h%C3%A4lso-och-sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden-Roland-Gustb%C3%A9e-M-%C3%84ndring-i-regelverket-kring-glas%C3%B6gonbidrag-f%C3%B6r-barn-och-konsekvenser-det-har-f%C3%A5tt-2021-03-02.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-h%C3%A4lso-och-sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden-Roland-Gustb%C3%A9e-M-%C3%84ndring-i-regelverket-kring-glas%C3%B6gonbidrag-f%C3%B6r-barn-och-konsekvenser-det-har-f%C3%A5tt-2021-03-02.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-h%C3%A4lso-och-sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden-Roland-Gustb%C3%A9e-M-%C3%84ndring-i-regelverket-kring-glas%C3%B6gonbidrag-f%C3%B6r-barn-och-konsekvenser-det-har-f%C3%A5tt-2021-03-02.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-h%C3%A4lso-och-sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mndens-ordf%C3%B6rande-Roland-Gustbee-M-Brist-p%C3%A5-utbildad-ultraljudspersonal-i-Region-Kronoberg-och-konsekvenser-av-detta-2021-03-01.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-h%C3%A4lso-och-sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mndens-ordf%C3%B6rande-Roland-Gustbee-M-Brist-p%C3%A5-utbildad-ultraljudspersonal-i-Region-Kronoberg-och-konsekvenser-av-detta-2021-03-01.pdf
https://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-h%C3%A4lso-och-sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mndens-ordf%C3%B6rande-Roland-Gustbee-M-Brist-p%C3%A5-utbildad-ultraljudspersonal-i-Region-Kronoberg-och-konsekvenser-av-detta-2021-03-01.pdf


 

   

Socialdemokraterna i media 

2021-04-07: Debattartikel i Smålandsposten: ”Beslut om ombyggnad av väg 941 

står självklart fast” 

2021-04-09: Debattartikel i Smålandsposten: ”Den nära vården och 

primärvården måste byggas mer konkret” 

2021-04-12: Förslag: Ge regionens vinst till medarbetarna  

2021-04-12: S-förslag: Ge 40 av Regionens överskottsmiljoner till de anställda 

2021-04-12: Kommunpolitiker avvaktar i ambulansfrågan: "Utgår från att vi får 

information" 

2021-04-13: S: Ge alla anställda en del av regionens överskott 

2021-04-13: S vill fördela 40 miljoner till regionanställda – "olagligt och 

populistiskt" anser M 

2021-04-14: Regionrådet om miljoner till anställda: ”Det skulle bryta mot 

lagen” 

2021-04-16: Debatt: Låt medarbetarna ta del av regionens överskott på 395 

miljoner kronor 

2021-04-19: Politiker stöttar chefsförändring under pandemin: "Aldrig rätt läge"  

2021-04-27: Förslag: Dubbel övertidspeng för vårdpersonal 

2021-04-27: Regionanställda föreslås få gåva på 2 000 kronor 

2021-04-27: Uppmuntring till personal som sliter i pandemin: Presentkort och 

dubbla ersättningar 

2021-04-28: Nya akutsjukhusets placering oroar - påverkar den Ljungby 

lasaretts framtid? 

2021-04-28: Självtest för cellprov - snart verklighet i Kronoberg 

2021-04-29: Ändrade regler riskerar att drabba barn i fattiga familjer 

Sammanfattning i siffror 

   antal april antal 2021 

Inskickade motioner  1 2 

Inskickade skrivelser  1 5 

Ställda interpellationer  0 6 

Socialdemokraterna i media  16 56 

 
 

https://www.expressen.se/kvallsposten/forslaget-ge-regionens--vinst-till-medarbetarna/
https://www.smp.se/vaxjo/s-forslag-ge-40-av-regionens-overskottsmiljoner-till-de-anstallda-f130fe0b/
https://www.smalanningen.se/artikel/kommunpolitiker-avvaktar-i-ambulansfragan-utgar-fran-att-vi-far-information
https://www.smalanningen.se/artikel/kommunpolitiker-avvaktar-i-ambulansfragan-utgar-fran-att-vi-far-information
https://www.vxonews.se/nyheter/s-ge-alla-anstallda-en-del-av-regionens-overskott/
https://www.smalanningen.se/artikel/s-vill-fordela-40-miljoner-till-regionanstallda-olagligt-och-populistiskt-anser-m
https://www.smalanningen.se/artikel/s-vill-fordela-40-miljoner-till-regionanstallda-olagligt-och-populistiskt-anser-m
https://www.smp.se/vaxjo/regionradet-om-miljoner-till-anstallda-det-skulle-bryta-mot-lagen-9b4e25bb/
https://www.smp.se/vaxjo/regionradet-om-miljoner-till-anstallda-det-skulle-bryta-mot-lagen-9b4e25bb/
https://www.smp.se/debatt/lat-medarbetarna-ta-del-av-regionens-overskott-pa-395-miljoner-kronor-4060a662/
https://www.smp.se/debatt/lat-medarbetarna-ta-del-av-regionens-overskott-pa-395-miljoner-kronor-4060a662/
https://www.smp.se/vaxjo/politiker-stottar-chefsforandring-under-pandemin-aldrig-ratt-lage-60b2aec5/
https://www.smp.se/vaxjo/forslag-dubbel-overtidspeng-for-vardpersonal-b795a260/
https://www.vxonews.se/nyheter/regionanstallda-foreslas-fa-gava-pa-2-000-kronor/
https://www.smalanningen.se/artikel/uppmuntring-till-personal-som-sliter-i-pandemin-presentkort-och-dubbla-ersattningar
https://www.smalanningen.se/artikel/uppmuntring-till-personal-som-sliter-i-pandemin-presentkort-och-dubbla-ersattningar
https://www.smalanningen.se/artikel/nya-akutsjukhusets-placering-oroar-paverkar-den-ljungby-lasaretts-framtid
https://www.smalanningen.se/artikel/nya-akutsjukhusets-placering-oroar-paverkar-den-ljungby-lasaretts-framtid
https://www.smalanningen.se/artikel/sjalvtest-for-cellprov-snart-verklighet-i-kronoberg
https://www.smalanningen.se/artikel/andrade-regler-riskerar-att-drabba-barn-i-fattiga-familjer

