
 

 

 

  

 

 
januari 2019 

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 beslut i januari: 
 Verksamhetsplaner för regionstyrelsen och hälso- och 

sjukvårdsnämnden. Socialdemokraterna avstod från att besluta om 

verksamhetsplan 2019 för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden 

eftersom verksamhetsplanerna baseras på den moderatledda minoritetens 

budget. Istället lämnades protokollsnoteringar där vi förklarade vad i 

verksamhetsplanerna vi var kritiska till och hur verksamhetsplanerna hade 

sett annorlunda ut om det var Socialdemokraternas budget som gällt 2019. 

 

 Här hittar du protokollsnoteringen från regionstyrelsen och här hittar 

du pressmeddelandet. 

 Här hittar du protokollsnoteringen från hälso- och 

sjukvårdsnämnden. 

 

 Uppdrag om att utreda förutsättningar för ett nytt Centrallasarett 

i Växjö. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-01-15 att ge 

“regiondirektören i uppdrag att ta fram en förstudie för ett nytt sjukhus i Växjö samt 

pausa arbetet med L-huset och rivningen av Q-huset på nuvarande CLV-området”. 

Förstudien väntas presenteras i mars. Socialdemokraterna sa följande i 

regionstyrelsens arbetsutskott (från informationsmejl som gick ut till S-gruppen 15 

januari): 

 

 Ska vi kunna fatta ett så här stort beslut måste det vara på väldigt väl 

underbyggda handlingar och korrekt information. Vi har på det temat bland 

annat ställt frågor om hur man ska hinna med en omfattande utredning på så 

kort tid. 

 Vi har försäkrat oss om att alla planer på om-, till och nybyggnad i Ljungby 

kvarstår samt att byggnationen och planerna för psykiatrin/vuxenhabiliteringen 

ligger kvar med alla investeringar som är gjorda där. Vi ställde flera frågor kring 

detta på styrelsen och kommer bevaka det noga. 

mailto:emelie.oberg@kronoberg.se
https://drive.google.com/file/d/1FvqNYfejo8_7zLgOcA86WwkprXPhk08v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FEB8OlZunW4u8sBdofPdFM79WOv13vXa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FEB8OlZunW4u8sBdofPdFM79WOv13vXa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nit2w7f05PErEAElNfL_Qsh8YqZ5H9EN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nit2w7f05PErEAElNfL_Qsh8YqZ5H9EN/view?usp=sharing


 

   

 Det är bra att utreda och se över olika möjligheter så att det blir så bra som 

möjligt för medarbetare och invånare samt att vi använder skattebetalarnas 

pengar på absolut bästa sätt. 

 

 Uppföljning av jämställda löner och användandet av lönekriterier 

i internkontrollplanen. Vid regionstyrelsens sammanträde 2019-01-22 

yrkade Socialdemokraterna på ”att kontrollmomenten Jämställda löner och 

Användande av lönekriterier läggs till i regionstyrelsens interna kontrollplan”. 

Regionstyrelsen beslutade enligt yrkandet. 

 

 Arbetet med handlingsplan för framtidens primärvård ska 

involvera kommunerna. Vid regionstyrelsens sammanträde 2019-01-22 

tillsattes en parlamentarisk arbetsgrupp som ska arbeta med framtidens 

primärvård. Socialdemokraterna yrkade på ”att den parlamentariska gruppen ska 

samråda med kommunerna." Regionstyrelsen beslutade enligt yrkandet. 

På gång i februari: 
 Kommande interpellationer. 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 har 

Socialdemokraterna skickat in till regionfullmäktige 2019-02-27: 

 

 2019-01-29 Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael 

Johansson (M) angående hur vårdcentralernas ekonomi påverkas av 

den nya vårdvalsersättningen  

 2019-01-30 Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael 

Johansson (M) angående hur Kronoberg påverkas av 

Arbetsförmedlingens varsel 

Media: 
2019-01-15 (S) tycker det är bra att frågan om nytt sjukhus utreds, SR Kronoberg 

2019-01-16 “Vi hamnar under sju miljarder”, Smålandsposten 

2019-01-25 S-kritik mot regionens verksamhetsplan, Smålänningen 

2019-01-31 Oppositionsrådet kritisk mot otydlig verksamhetsplan, Växjöbladet 

Kronobergaren  

Sammanträden februari: 
06-feb Regionala utvecklingsnämnden 
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https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=7132656
http://www.smp.se/vaxjo/vi-hamnar-under-sju-miljarder-kronor/
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http://www.vaxjobladet.se/index.php?placid=1&placid_text=2&id=6399


 

   

08-feb S-gruppstyrelse 

12-feb Regionstyrelsens arbetsutskott 

12-feb Regionstyrelsens personalutskott 

14-feb Patientnämnden 

15-feb S-grupp (tema EU-val) 

19-feb Regionstyrelse 

19-feb Organisationsutskott 

27-feb Regionfullmäktige 

28-feb Hälso- och sjukvårdsnämnden 

28-feb Kulturnämnden 
 


