
 

 

 

  

 

 

 

Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Regionnytt januari 2020 

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 – Kan Småland 

airport bli testflygplats för elektriska flyg? 2020-01-24 
 

Skrivelser: 
▪ Skrivelse till regionstyrelsen – En region – ett journalsystem 2020-01-27 
▪ Skrivelse till regionstyrelsens personalutskott – Praktiskt tjänstgöring för 

psykologer i Region Kronoberg 2020-01-22 
▪ Skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden – Begränsa antalet medföljare 

på länets akutmottagningar 2020-01-14 
▪ Skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden angående reseersättning för 

blodgivare 2020-01-03 
 

Interpellationer: 
▪ 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 

 

Rapport från nämnder och styrelser 
Här följer en sammanfattning av vad Socialdemokraterna sagt och gjort i 
Region Kronobergs olika nämnder och styrelser under januari. 
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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-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/Skrivelse-till-regionstyrelsen-En-region-–-ett-journalsystem-2020-01-27.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-regionstyrelsens-personalutskott-Praktiskt-tjänstgöring-för-psykologer-i-Region-Kronoberg-2020-01-22.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-regionstyrelsens-personalutskott-Praktiskt-tjänstgöring-för-psykologer-i-Region-Kronoberg-2020-01-22.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-hälso-och-sjukvårdsnämnden-Begränsa-antalet-medföljare-på-länets-akutmottagningar-2020-01-14.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-hälso-och-sjukvårdsnämnden-Begränsa-antalet-medföljare-på-länets-akutmottagningar-2020-01-14.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-hälso-och-sjukvårdsnämnden-angående-reseersättning-för-blodgivare-2020-01-03.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-hälso-och-sjukvårdsnämnden-angående-reseersättning-för-blodgivare-2020-01-03.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


 

   

Bokslutskommuniké: + för Region Kronoberg men stort - för sjukvården 
Kommentar från Henrietta Serrate (S), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen, 
med anledning av bokslutskommunikén som presenterades på regionstyrelsen 
21 januari: 

- Hälso- och sjukvården går preliminärt back över 300 000 kronor varje 
dag och kostnaderna för hyrpersonal ökar. Tack vare statsbidrag från 
regeringen går regionen som helhet med plus men vi ska inte sticka 
under stolen med att läget är mycket allvarligt. Vi socialdemokrater tror 
att vägen ur detta är att satsa på medarbetarna. Med medarbetare som 
trivs, känner sig uppskattade och får bidra med sina idéer får vi en bra 
och tillgänglig vård i ekonomisk balans. Vi får också fler som vill jobba 
hos oss i framtiden, det är helt avgörande. Men det är en lång väg att 
vandra. 

(S) kommer att lägga fram ett eget förslag till tilläggsbudget 

Besked från Henrietta Serrate (S), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen, med 

anledning av att Region Kronoberg i februari ska anta en tilläggsbudget för 2020 

om ungefär 175 miljoner kronor: 
- Det nya kostnadsutjämningssystemet ger ett tillskott på över 175 

miljoner till Region Kronoberg. Vi ser det här som en möjlighet att 

påverka en i övrigt borgerlig budget, med få satsningar på alla 

medarbetare, i socialdemokratisk riktning. Vi kommer därför att lägga 

fram ett eget förslag till tilläggsbudget, där vi har med några av våra 

viktigaste prioriteringar för Kronoberg. 

(S) står upp för fortsatt höjt OB-tillägg för alla som arbetar skift – inte bara 

för vissa grupper 

I handlingarna till regionstyrelsens personalutskott 5 februari 2020 framgår att 

det moderatledda styret föreslår att satsningen på höjt OB-tillägg inte ska gälla 

alla medarbetare utan endast några yrkesgrupper. Socialdemokraterna kommer 

att rösta nej till förslaget och istället lägga fram ett eget förslag som innebär 

att satsningen fortskrider för alla medarbetare som arbetar skift. Region 

Kronoberg är en dygnet runt-verksamhet. Det höjda OB-tillägget infördes för 

att kompensera det slit på kropp och själ som skiftarbete orsakar och för att 

möta de bemanningssvårigheter som finns på obekväma tider. Allt arbete på 

obekväm arbetstid ska värderas lika – socialdemokraterna ställer inte grupp mot 

grupp. Mer om hur vi socialdemokrater resonerar kan du läsa i den här 

debattartikeln. 

 

Oklart om taxan för hörapparater kommer tredubblas men (S) säger nej 

I höstas var förslaget om att tredubbla taxan för hörapparater, från 350 kr till 

1050 kr, uppe för beslut men förslaget drogs tillbaks vid regionstyrelsens 

sammanträde i november 2019. I kallelsen till hälso- och sjukvårdsnämndens 

arbetsutskott i januari 2020 lyftes förslaget igen men drogs återigen tillbaks på 

https://www.vxonews.se/nyheter/debatt-dumsnalt-forslag-att-ersatta-hojt-ob-tillagg-for-alla-med-satsning-pa-en-yrkesgrupp/
https://www.vxonews.se/nyheter/debatt-dumsnalt-forslag-att-ersatta-hojt-ob-tillagg-for-alla-med-satsning-pa-en-yrkesgrupp/


 

   

sittande möte. Socialdemokraterna har ända sedan i höstas varit tydliga: vi 

kommer att rösta nej till att tredubbla avgiften för hörapparater. 

 
Mer regional handlingskraft i frågan om hot och våld i vården – men också 

stärkt lagskydd för akutpersonal 

På regionstyrelsens sammanträde 21 januari 2020 beslutade det moderatledda 

styret att skicka en skrivelse till regeringen med anledning av rapporter om hot 

och våld i vården, bland annat på akutmottagningen i Växjö. 

Socialdemokraterna avstod till förmån för en egen protokollsnotering, där vi 

framförallt lyfte fram behovet av regionalpolitisk handlingskraft. Hot och våld 

är ALDRIG okej – vi måste ta krafttag och genom att agera regionalt kan vi få 

snabbare resultat. Region Kronoberg kan och måste göra mer för att såväl 

medarbetare som patienter ska känna sig trygga i vården. Här finns 

protokollsnoteringen i sin helhet: Protokollsnotering från Socialdemokraterna i 

ärendet om skrivelse till regeringen på regionstyrelsen 2020-01-21 

Verksamhetsbesök 
I januari har vi besökt: 

▪ En av Region Kronobergs hälso- och sjukvårdskuratorer. 
▪ VO-collages upplevelseverkstäder, där alla elever i årskurs 8 får 

möjlighet att besöka vården en dag. 
▪ IT-företaget Atea i Växjö, tillsammans med infrastrukturminister Tomas 

Eneroth.  
▪ Vårdcentralen Achima Care i Växjö. 
▪ Länstrafikens kundcenter på Växjö resecentrum. 

 

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

 

Socialdemokraterna i media 

2020-01-03: S föreslår fria bussresor för blodgivare  

2020-01-07: Kostnadsfri kollektivtrafik föreslås för blodgivare  

2020-01-07: Debatt: Det går att göra skillnad även i opposition  

2020-01-08: Debatt: Fler sommarjobb i Region Kronoberg om (S) får bestämma  

2020-01-09: S vill se gratisresor för blodgivare 

2020-01-10: Politiker reagerar kraftigt mot hot på akuten 

2020-01-13: Debatt: Fler sommarjobb i regionen om S får bestämma 

2020-01-16: Anhöriga kan stoppas från akuten 

2020-01-18: Debatt: Alla måste hjälpas åt i frågan om blodbrist – även M 

http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Protokollsnotering-från-Socialdemokraterna-i-ärendet-om-skrivelse-till-regeringen-på-regionstyrelsen-2020-01-21.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Protokollsnotering-från-Socialdemokraterna-i-ärendet-om-skrivelse-till-regeringen-på-regionstyrelsen-2020-01-21.pdf
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=7378118
http://www.vxonews.se/nyheter/kostnadsfri-kollektivtrafik-foreslas-for-blodgivare/
http://www.vxonews.se/nyheter/debatt-det-gar-att-gora-skillnad-aven-i-opposition/
http://www.vxonews.se/nyheter/debatt-fler-sommarjobb-i-region-kronoberg-om-s-far-bestamma/
https://www.smalanningen.se/artikel/s-vill-se-gratisresor-for-blodgivare
http://www.smp.se/vaxjo/politiker-oppnar-for-fler-vakter-pa-akuten/
http://www.smp.se/article/fler-sommarjobb-i-regionen-om-s-far-bestamma/
https://www.vxonews.se/nyheter/anhoriga-kan-stoppas-fran-akuten/
http://www.smp.se/article/alla-maste-hjalpas-at-i-fragan-om-blodbrist-aven-m/


 

   

2020-01-20: Debatt: Fler sommarjobb i Region Kronoberg om S får bestämma 

2020-01-21: Hyrläkarnotan i Kronoberg växer – missar budgetmålet med 155 

miljoner 

2020-01-21: Debatt: Låt det höjda OB-tillägget vara kvar!  

2020-01-22: Regionen kräver bättre skydd för akutens anställda 

2020-01-23: Kommunal samlar namn mot ob-hot i Kronoberg 

2020-01-24: Alla välkomnar ny familjecentral – men det tog tid  

2020-01-26: Småland Airport föreslås bli testflygplats 

2020-01-28: Debatt: Låt det höjda OB-tillägget vara kvar 

2020-01-28: Kritik mot nya OB-regler: Anställda ställs mot varandra  

2020-01-28: Ny satsning ger höjd ob till vissa 

2020-01-29: Nytt förslag räddar OB-tillägg – men inte för undersköterskor 

2020-01-31: Debatt i Smålänningen: (S)tår upp för fortsatt höjt OB-tillägg 

2020-01-31: Debatt: Dumsnålt förslag att ersätta höjt OB-tillägg för alla med 

satsning på en yrkesgrupp  

 

Sammanfattning i siffror 

  antal januari antal 2020 

Inskickade motioner 1 1 

Inskickade skrivelser 4 4 

Ställda interpellationer 2 2 

Socialdemokraterna i media 22 22 

 
 
 

https://www.smalanningen.se/artikel/regionen-fler-sommarjobb-i-region-kronoberg-om-s-far-bestamma
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/hyrlakarnotan-vaxer-missar-budgetmalet-med-procent
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/hyrlakarnotan-vaxer-missar-budgetmalet-med-procent
https://www.vxonews.se/nyheter/debatt-lat-det-hojda-ob-tillagget-vara-kvar/
https://www.smalanningen.se/artikel/regionen-kraver-battre-skydd-for-akutens-anstallda
https://ka.se/2020/01/23/kommunal-samlar-namn-mot-ob-hot-i-kronoberg/
https://www.smp.se/nyheter/alla-valkomnar-ny-familjecentral-men-det-tog-tid/
https://www.vxonews.se/nyheter/smaland-airport-foreslas-bli-testflygplats/
https://www.smp.se/article/lat-det-hojda-ob-tillagget-vara-kvar/
https://www.smp.se/vaxjo/fortsatt-hojt-ob-i-regionen-men-inte-till-underskoterskor/
https://www.smalanningen.se/artikel/ny-satsning-ger-hojd-ob-till-vissa
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=7394775
https://www.vxonews.se/nyheter/debatt-dumsnalt-forslag-att-ersatta-hojt-ob-tillagg-for-alla-med-satsning-pa-en-yrkesgrupp/
https://www.vxonews.se/nyheter/debatt-dumsnalt-forslag-att-ersatta-hojt-ob-tillagg-for-alla-med-satsning-pa-en-yrkesgrupp/

