
 

 

 

  

 

 
maj 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 händelser i maj: 
 Träffar med fackförbund. I maj träffade vi Vårdförbundet, Kommunal 

och Psykologförbundet för samtal om arbetsmiljö och arbetsvillkor. Fler 

träffar med fackförbund inom regionens verksamheter planeras till hösten.  

 

 Verksamhetsbesök. I maj har följande verksamheter besökts: 

 2019-05-15 besökte Henrietta Serrate Barn- och ungdomspsykiatrin i 

Växjö. 

 

Fler verksamhetbesök på vårdcentraler och andra platser planeras till hösten. 

Har du tips på verksamheter vi borde besöka? Skicka ett mejl hit! 

 

 Inskickade skrivelser. I maj har vi skickat in den här skrivelsen: 

 

 2019-05-14 Skrivelse till regionstyrelsen - Låt Region Kronoberg och 

kommunerna dela på kostnaden för sommarlovskort för unga 2019 
 

 Inskickade motioner. I maj har vi skickat in den här motionen: 

 

 2019-05-27 Motion från Socialdemokraterna - Följ upp resultat och 

effekt av Region Kronoberg ekonomiska satsningar på hälso- och 

sjukvården från 2010 och framåt 
 

 Regionfullmäktige 29 maj. Socialdemokraterna deltog aktivt i debatterna 

på regionfullmäktige i maj. 

 

Här kan du titta på hela eller delar av regionfullmäktige i repris. 

Här finns hela protokollet från regionfullmäktige 2019-05-29. 

På gång i juni: 
 Regionfullmäktige med beslut om bl.a. budget 2020,vidare beslut om 

nybyggnation av lasarett, vårdval BUP och hållbarhetsprogram.  
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Media: 
2019-05-11: S har lämnat besked om nytt sjukhus: ”Tungt beslut”  

2019-05-12: Debatt: (S) har landat i frågan om Växjö lasaretts framtid  

2019-05-14: S har landat i frågan om nytt sjukhus 

2019-05-14: S: Regionen och kommunerna kan dela kostnad för sommarlovskortet 

2019-05-14: Nytt sjukhus förordas i Växjö 

2019-05-15: S vill dela på kostnaderna för sommarkortet  

2019-05-28: Ny rabatt föreslås i kollektivtrafiken  

2019-05-28: BUP kan snart få konkurrens av privata aktörer 

2019-05-29: Ja till nytt sjukhus i Växjö 

2019-05-29: Historiskt beslut: Nytt sjukhus byggs i Räppe  

Aktuell statistik: 
  antal 2019 

Inskickade motioner 3 

Inskickade skrivelser 6 

Ställda interpellationer 8 

Ställda enkla frågor 5 

Ställda frågor på ledamöternas frågestund 11 

 

Här kan du ta del av alla motioner, skrivelser, interpellationer, enkla frågor och annat 

vi skickat in under 2019. 

 

Sammanträden juni: 
 

03-jun S-grupp 

04-jun Regionstyrelse 

04-jun Organisationsutskottet 

05-jun Kulturnämnden 

12-jun Regionala utvecklingsnämnden 

17-jun S-gruppstyrelse 

18-jun Regionfullmäktige (budgetfullmäktige) 

19-jun Regionfullmäktige (budgetfullmäktige) 

20-jun Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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