
 

 

 

  

 

 

 

Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Regionnytt februari 

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 i Region Kronoberg – Inför en 

visselblåsarfunktion i Region Kronoberg 2020-02-19 
 

Skrivelser: 
▪ Skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden – Undersök orsakerna till den 

stora skillnaden mellan kvinnor och män i antalet besök i vården och 
anmälningar till patientnämnden 2020-02-24 

▪ Skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden – Hur ser situationen ut för 
ME-sjuka i Kronoberg? 2020-02-17 

▪ Skrivelse till Region Kronobergs organisationsutskott – Det måste bli 
möjligt att lämna in digitala resekvitton digitalt 2020-02-14 

 
Interpellationer: 
▪ Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) – Hur 

går det med uppdraget att förbättra kollektivtrafiken till Ljungby 
lasarett 2020-02-12 

▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) – 
Nytt lasarett i Växjö – frågor om partnering, upphandling och konkurrens 
2020-02-12 

▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) – 
Äntligen en ny familjecentral på Teleborg – men hur ska den finansieras? 
2020-02-11 

februari 2020 

http://www.skronoberg.se/reginkronoberg
https://www.facebook.com/socialdemokraterna.kronoberg
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-i-Region-Kronoberg-Inför-en-visselblåsarfunktion-i-Region-Kronoberg-2020-02-19.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-i-Region-Kronoberg-Inför-en-visselblåsarfunktion-i-Region-Kronoberg-2020-02-19.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-hälso-och-sjukvårdsnämnden-Undersök-orsakerna-till-den-stora-skillnaden-mellan-kvinnor-och-män-i-antalet-besök-i-vården-och-anmälningar-till-patientnämnden-2020-02-24.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-hälso-och-sjukvårdsnämnden-Undersök-orsakerna-till-den-stora-skillnaden-mellan-kvinnor-och-män-i-antalet-besök-i-vården-och-anmälningar-till-patientnämnden-2020-02-24.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-hälso-och-sjukvårdsnämnden-Undersök-orsakerna-till-den-stora-skillnaden-mellan-kvinnor-och-män-i-antalet-besök-i-vården-och-anmälningar-till-patientnämnden-2020-02-24.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-hälso-och-sjukvårdsnämnden-Hur-ser-situationen-ut-för-ME-sjuka-i-Kronoberg-2020-02-17.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-hälso-och-sjukvårdsnämnden-Hur-ser-situationen-ut-för-ME-sjuka-i-Kronoberg-2020-02-17.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-Region-Kronobergs-organisationsutskott-Det-måste-bli-möjligt-att-lämna-in-digitala-resekvitton-digitalt-2020-02-14.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-Region-Kronobergs-organisationsutskott-Det-måste-bli-möjligt-att-lämna-in-digitala-resekvitton-digitalt-2020-02-14.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Hur-går-det-med-uppdraget-att-förbättra-kollektivtrafiken-till-Ljungby-lasarett-2020-02-12.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Hur-går-det-med-uppdraget-att-förbättra-kollektivtrafiken-till-Ljungby-lasarett-2020-02-12.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Hur-går-det-med-uppdraget-att-förbättra-kollektivtrafiken-till-Ljungby-lasarett-2020-02-12.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Nytt-lasarett-i-Växjö-–-frågor-om-partnering-upphandling-och-konkurrens-2020-02-12.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Nytt-lasarett-i-Växjö-–-frågor-om-partnering-upphandling-och-konkurrens-2020-02-12.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Nytt-lasarett-i-Växjö-–-frågor-om-partnering-upphandling-och-konkurrens-2020-02-12.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Äntligen-en-ny-familjecentral-på-Teleborg-–-men-hur-ska-den-finansieras-2020-02-11.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Äntligen-en-ny-familjecentral-på-Teleborg-–-men-hur-ska-den-finansieras-2020-02-11.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Äntligen-en-ny-familjecentral-på-Teleborg-–-men-hur-ska-den-finansieras-2020-02-11.pdf


 

   

▪ Interpellation till patientnämndens ordförande Anna Zelvin (KD) – Stor 
skillnad mellan kvinnor och män i antalet anmälningar till 
patientnämnden 2020-02-10 

▪ Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) – 
Trafikkaos i Skåne – hur undviker vi att det blir likadant i Kronoberg? 
2020-02-03 

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

 
(S) står upp för rättvisa OB-tillägg 
På regionstyrelsens personalutskott 5 februari 2020 beslutade det moderatledda 
styret, med instämmande av Sverigedemokraterna, att inte förlänga satsningen 
på 60 % höjt OB-tillägg för alla medarbetare som arbetar skift, utan bara för 
vissa yrkesgrupper. Här finns protokollet. Det innebär att bland andra 
undersköterskor, skötare och servicepersonal nu blir utan höjningen.  
 
Socialdemokraterna röstade istället för att permanenta satsningen på 60 % höjt 
OB-tillägg för alla medarbetare. Vi ser att satsningen ger resultat och tycker att 
det är fel att ställa grupp mot grupp - arbete på obekväm arbetstid är faktiskt 
lika obekvämt för undersköterskan som för sjuksköterskan, som exempel. 
 
Du hittar hela vårt yrkande på personalutskottet här: Yrkande från 
Socialdemokraterna i Region Kronoberg – Särskilda lönesatsningar 2020-2022 
OB-tillägg (20RGK265) 
 
Regionfullmäktige 26 februari 2020 
Här kan du se hela eller delar av regionfullmäktige i efterhand. 
 

Motioner 
Bifall till 3 av 4 motioner från (S): 
▪ Fler sommarjobb i Region Kronoberg  
▪ Få fler att åka gratis till vårdbesöket med kollektivtrafik  
▪ Se över rutin för tandvård till sjukvårdskostnadspris 
▪ Vår motion om att minska Region Kronobergs matsvinn genom att sälja 

den mat som blir över besvarades med att regionen arbetar på andra 
sätt för att minska matsvinnet. 

 
Tilläggsbudget 
Tack vare det nya utjämningssystemet regioner emellan får Region 
Kronoberg 178 miljoner mer än väntat i år! Socialdemokraterna ville, 
kortfattat, använda pengarna såhär: 
▪ Medarbetarsatsningar – 118, 5 miljoner 
▪ Utveckling av hälso- och sjukvården i Kronoberg – 49,5 miljoner 
▪ Tillgängligare kollektivtrafik – 10 miljoner 

http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-patientnämndens-ordförande-Anna-Zelvin-KD-Stor-skillnad-mellan-kvinnor-och-män-i-antalet-anmälningar-till-patientnämnden-2020-02-10.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-patientnämndens-ordförande-Anna-Zelvin-KD-Stor-skillnad-mellan-kvinnor-och-män-i-antalet-anmälningar-till-patientnämnden-2020-02-10.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-patientnämndens-ordförande-Anna-Zelvin-KD-Stor-skillnad-mellan-kvinnor-och-män-i-antalet-anmälningar-till-patientnämnden-2020-02-10.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Trafikkaos-i-Skåne-–-hur-undviker-vi-att-det-blir-likadant-i-Kronoberg-2020-02-03.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Trafikkaos-i-Skåne-–-hur-undviker-vi-att-det-blir-likadant-i-Kronoberg-2020-02-03.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Trafikkaos-i-Skåne-–-hur-undviker-vi-att-det-blir-likadant-i-Kronoberg-2020-02-03.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/80305771e5324d99bff5c0aa387fad0c/regionstyrelsens-personalutskott-protokoll-2020-02-05-pdf-oppnas-i-nytt-fonster.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Yrkande-från-Socialdemokraterna-i-Region-Kronoberg-Särskilda-lönesatsningar-2020-2022-OB-tillägg-20RGK265.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Yrkande-från-Socialdemokraterna-i-Region-Kronoberg-Särskilda-lönesatsningar-2020-2022-OB-tillägg-20RGK265.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Yrkande-från-Socialdemokraterna-i-Region-Kronoberg-Särskilda-lönesatsningar-2020-2022-OB-tillägg-20RGK265.pdf
http://kronoberg.okv.se/rf200226


 

   

▪ Bland (S)atsningarna finns höjd OB-ersättning för alla medarbetare som 
arbetar skift, mer resurser till att förbättra barn och ungas hälsa samt 
pensionärsrabatt i kollektivtrafiken. 
 
Tyvärr fick vi inte gehör för vårt förslag. 

 
Interpellationer 
(S) hade inte mindre än 9 interpellationer på dagordningen: 

 
▪ Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) – Hur 

går det med uppdraget att förbättra kollektivtrafiken till Ljungby 

lasarett 2020-02-12 

▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) – 

Nytt lasarett i Växjö – frågor om partnering, upphandling och konkurrens 

2020-02-12 

▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) – 

Äntligen en ny familjecentral på Teleborg – men hur ska den finansieras? 

2020-02-11 

▪ Interpellation till patientnämndens ordförande Anna Zelvin (KD) – Stor 

skillnad mellan kvinnor och män i antalet anmälningar till 

patientnämnden 2020-02-10 

▪ Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) – 

Trafikkaos i Skåne – hur undviker vi att det blir likadant i Kronoberg? 

2020-02-03 

▪ Interpellation till regionfullmäktiges ordförande Britt- Louise Berntsson 

(C) – Är patientnämndens resurser tillräckliga? 2020-01-29 

▪ Interpellation till Destination Småland ABs ordförande Thomas 

Ragnarsson (M) om influencers som marknadsföringsmetod 2020-01-16 

▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) om 

krav på schyssta villkor 2019-11-12 

▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) om 

införandet av barnrättsbaserade beslutsunderlag 2019-11-07 

 

Här finns interpellationssvaren. Interpellationsdebatterna kan ses i 

repris här. 

Verksamhetsbesök 
I februari har vi besökt: 

▪ Dosplaneringssköterskor på strålbehandlingsenheten 
▪ Kvinnojouren Blenda 
▪ Ambulansen i Växjö 
▪ Obduktionstekniker på klinisk patologi och cytologi  

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

http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Hur-går-det-med-uppdraget-att-förbättra-kollektivtrafiken-till-Ljungby-lasarett-2020-02-12.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Hur-går-det-med-uppdraget-att-förbättra-kollektivtrafiken-till-Ljungby-lasarett-2020-02-12.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Hur-går-det-med-uppdraget-att-förbättra-kollektivtrafiken-till-Ljungby-lasarett-2020-02-12.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Nytt-lasarett-i-Växjö-–-frågor-om-partnering-upphandling-och-konkurrens-2020-02-12.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Nytt-lasarett-i-Växjö-–-frågor-om-partnering-upphandling-och-konkurrens-2020-02-12.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Nytt-lasarett-i-Växjö-–-frågor-om-partnering-upphandling-och-konkurrens-2020-02-12.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Äntligen-en-ny-familjecentral-på-Teleborg-–-men-hur-ska-den-finansieras-2020-02-11.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Äntligen-en-ny-familjecentral-på-Teleborg-–-men-hur-ska-den-finansieras-2020-02-11.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Äntligen-en-ny-familjecentral-på-Teleborg-–-men-hur-ska-den-finansieras-2020-02-11.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-patientnämndens-ordförande-Anna-Zelvin-KD-Stor-skillnad-mellan-kvinnor-och-män-i-antalet-anmälningar-till-patientnämnden-2020-02-10.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-patientnämndens-ordförande-Anna-Zelvin-KD-Stor-skillnad-mellan-kvinnor-och-män-i-antalet-anmälningar-till-patientnämnden-2020-02-10.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-patientnämndens-ordförande-Anna-Zelvin-KD-Stor-skillnad-mellan-kvinnor-och-män-i-antalet-anmälningar-till-patientnämnden-2020-02-10.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Trafikkaos-i-Skåne-–-hur-undviker-vi-att-det-blir-likadant-i-Kronoberg-2020-02-03.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Trafikkaos-i-Skåne-–-hur-undviker-vi-att-det-blir-likadant-i-Kronoberg-2020-02-03.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Trafikkaos-i-Skåne-–-hur-undviker-vi-att-det-blir-likadant-i-Kronoberg-2020-02-03.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionfullmäktiges-ordförande-Britt-Louise-Berntsson-C-Är-patientnämndens-resurser-tillräckliga-2020-01-29.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionfullmäktiges-ordförande-Britt-Louise-Berntsson-C-Är-patientnämndens-resurser-tillräckliga-2020-01-29.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-Destination-Småland-ABs-ordförande-Thomas-Ragnarsson-M-om-influencers-som-marknadsföringsmetod-2020-01-16.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-Destination-Småland-ABs-ordförande-Thomas-Ragnarsson-M-om-influencers-som-marknadsföringsmetod-2020-01-16.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-om-krav-på-schyssta-villkor-2019-11-12.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-om-krav-på-schyssta-villkor-2019-11-12.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-om-införandet-av-barnrättsbaserade-beslutsunderlag-2019-11-07.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-om-införandet-av-barnrättsbaserade-beslutsunderlag-2019-11-07.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/905021c51547419ab9a5ab45039d95e2/interpellationssvar.pdf
http://kronoberg.okv.se/rf200226


 

   

Socialdemokraterna i media 
2020-02-01: Extra satsning på ambulanspersonalen i Ljungby 
2020-02-01: Debatt: Dumsnålt förslag från styret i regionen 
2020-02-03: Fler sommarjobb väntas i regionen 
2020-02-05: Debatt: Dumsnålt förslag att ersätta höjt OB-tillägg för alla med 
satsning på en yrkesgrupp  
2020-02-05: Regionen slopar OB-bonus – trots protester   
2020-02-05: ”Det har blivit enklare att rekrytera med ob-tillägget”  
2020-02-05: Kommunalare i Kronoberg blir utan extra ob 
2020-02-05: Lägre lön för nattarbete inom Region Kronoberg 
2020-02-06: Kommunal: ”Vi tänker inte lägga oss platt” 
2020-02-07: Debatt: Satsa på regionens medarbetare – inte på höjt 
överskottsmål 
2020-02-07: Debatt: Regionens modell tar bort konkurrensen  
2020-02-07: ”Det vore dumsnålt att spara nu” 
2020-02-08: Satsa eller spara när regionen får extra pengar 
2020-02-10: Ilskan mot OB-beslutet växer 
2020-02-10: Kommunals medlemmar ställde politikerna mot väggen 
2020-02-11: Debatt i Smålänningen: Satsa pengar på regionens medarbetare 
2020-02-12: S-toppen efter alliansens budgetseger: "Vill behålla OB-tillägg"  
2020-02-12: Politiker: Varför är det fler kvinnor än män?  
2020-02-12: Allianskritik mot S i regionstyrelsen: "Märkligt hanterande" 
2020-02-15: Serrate reagerar på uttalandet 
2020-02-17: Debatt: Inför en regional lovpott för kultur- och idrottsaktiviteter  
2020-02-19: Debatt i Smålänningen: Sportlov - Inför regional lovpott för kultur- 
och idrottsaktiviteter  
2020-02-25: Drygt 350 000 kronor på influensers  
2020-02-26: Svagt gehör för Kommunals namninsamling gällande OB-bonus 
2020-02-26: Tusentals skrev under mot borttaget extra ob 
2020-02-27: Politiker lämnar Växjö för regeringskansliet 
2020-02-27: Lämnar Växjöpolitiken – för nytt jobb i regeringskansliet 
2020-02-27: Försiktiga satsningar och att hamstra för framtiden - i nytt 
budgetbeslut  

Sammanfattning i siffror 

   antal februari antal 2020 

Inskickade motioner  1 2 

Inskickade skrivelser  3 7 

Ställda interpellationer  5 7 

Socialdemokraterna i media  28  50 

 
 

https://www.smalanningen.se/artikel/extra-satsning-pa-ambulanspersonalen-i-ljungby
https://www.smp.se/article/dumsnalt-forslag-fran-styret-i-regionen/
https://www.vxonews.se/nyheter/fler-sommarjobb-vantas-i-regionen/
https://www.smalanningen.se/artikel/dumsnalt-forslag-att-ersatta-hojt-ob-tillagg-for-alla-med-satsning-pa-en-yrkesgrupp
https://www.smalanningen.se/artikel/dumsnalt-forslag-att-ersatta-hojt-ob-tillagg-for-alla-med-satsning-pa-en-yrkesgrupp
https://www.smp.se/vaxjo/regionen-slopar-ob-bonus-trots-protester/
https://www.smalanningen.se/artikel/det-har-blivit-enklare-att-rekrytera-med-ob-tillagget
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