
 

 

 

  

 

 
mars 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 mars: 
 Träffar med fackförbund. I mars träffade vi fackförbunden SRAT & 

SLOF, Akademikerförbundet SSR och Naturvetarna för samtal om 

arbetsmiljö och arbetsvillkor. Fler träffar med fackförbund inom regionens 

verksamheter är planerade under våren.  

 

 Verksamhetsbesök. I mars har följande verksamheter besökts: 

 2019-03-07 besökte Henrietta Serrate och Robert Olesen 

vårdcentralerna Kungshögen och Sländan i Ljungby. 

 2019-03-13 besökte Henrietta Serrate och Emelie Öberg i samband 

med träff med fackförbundet Naturvetarna Klinisk kemi/kemlabb 

på CLV. 

 2019-03-14 besökte Henrietta Serrate, Robert Olesen och Emelie 

Öberg Kvinnoklinikens öppenvårdsenhet på CLV. 

 2019-03-14 besökte Robert Olesen Familjecentralen Dalbo vid 

deras 20 års jubileum.  

 

Fler verksamhetbesök på vårdcentraler och andra platser är planerade under 

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

 

 Inskickade motioner. I mars har vi skickat in de här motionerna: 

 

 2019-03-06 Kan standardiserade vårdförlopp införas för fler 

sjukdomar i Region Kronoberg? (inskickad av Henrietta Serrate) 

 2019-03-11 Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla 

medarbetare i Region Kronoberg (inskickad av Robert Olesen) 

 

 Inskickade skrivelser. I mars har vi skickat in de här skrivelserna: 

 

 2019-03-11 Skrivelse till personalutskottet - Se över hur Region 

Kronoberg marknadsför sig mot studenter 
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 2019-03-11 Skrivelse till regionstyrelsens personalutskott - Bjud in 

fackförbunden till introduktionstillfällena för nyanställda 

 2019-03-11 Skrivelse till regionstyrelsens personalutskott - Ta fram en 

handlingsplan för yrkeslegitimering av hälso- och sjukvårdskuratorer 

 2019-03-20 Skrivelse till regionstyrelsens personalutskott - Se över 

riktlinjerna för utbildningstjänster för sjuksköterskor 

 2019-03-28 Skrivelse till trafiknämnden - Besluta om att 

färdtjänstresor till vallokal på valdagen vara kostnadsfria även i 

Europaparlamentsvalet  

 

 Inför regionfullmäktige 24 april. Vi kommer under april att skicka in 

flera interpellationer1 och skriftliga frågor2 till kommande regionfullmäktige. 

De här interpellationerna och frågorna har vi redan skickat in: 

 

 2019-03-27 Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande 

Roland Gustbée (M) angående hospice i Kronoberg (ställd av Robert 

Olesen) 

 2019-03-28 Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina 

Bengtsson (C) om arbetspendling sträckan Skåne - Älmhult (ställd av 

Helen Bengtsson) 

På gång i april: 
 Förstudie om att renovera eller bygga ett nytt Centrallasarett i 

Växjö presenteras. Förstudien blir offentlig efter regionstyrelsens 

arbetsutskott 9 april. Regiongruppen kommer informeras och involveras 

löpande. 

Media: 
2019-03-26 Magnus Carlberg vald till tungt partiuppdrag 

2019-03-28 S kräver kostnadsfria färdtjänstresor under EU-valet 

2019-03-31 Tusentals pendlare drabbas av längre restider 

                                                 
1
 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. 
2
 En skriftlig fråga, också så kallad enkel fråga, är en mindre omfattande fråga i en folkvald 

församling från en enskild ledamot till en ledamot i ett presidie. Svaret lämnas muntligen på 

sammanträdet. 
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Aktuell statistik: 
  antal 2019 

Inskickade motioner 2 

Inskickade skrivelser 5 

Ställda interpellationer 3 

Ställda enkla frågor 3 

Ställda frågor på ledamöternas frågestund 4 

 

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

vi skickat in under 2019. 

 

Sammanträden april: 
04-apr Hälso- och sjukvårdsnämnden 

05-apr S-grupp 

08-apr S-gruppstyrelse 

09-apr Regionstyrelsens arbetsutskott och personalutskott 

16-apr Regionstyrelse  

16-apr Organisationsutskott 

24-apr Regionfullmäktige 

25-apr Regionala utvecklingsnämnden 

26-apr Trafiknämnden 

26-apr S-gruppstyrelse 

30-apr Kulturnämnden 
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