
 

 

 

  

 

 

 

Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Regionnytt mars 

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: 
▪ Inga motioner skickades in i mars. 

 
Skrivelser: 
▪ Skrivelse till regionstyrelsens arbetsutskott – Hur kan Region Kronoberg 

stötta näringsliv och snabbt bemanna vård- och omsorg? 2020-03-24 
▪ Skrivelse till regionstyrelsens arbetsutskott – Förebygg och förbered för 

ökad psykisk ohälsa 2020-03-23 
▪ Skrivelse till trafiknämnden – Beslutet om att ta bort tidtabeller vid 

hållplatserna måste omprövas 2020-03-10 
 

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

Kommande förändringar för Länstrafikens bussar och servicecentrum vid 
Växjö station 2020-03-16 

▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) – Har 
Region Kronobergs ambition för ekologisk mat sänkts 2020-03-12 

▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland 
Gustbée (M) – Hur kan Region Kronoberg garantera möjligheten till vård i 
livets slutskede i hemmet? 2020-03-11 

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

mars 2020 

http://www.skronoberg.se/reginkronoberg
https://www.facebook.com/socialdemokraterna.kronoberg
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-regionstyrelsens-arbetsutskott-Hur-kan-Region-Kronoberg-stötta-näringsliv-och-snabbt-bemanna-vård-och-omsorg-2020-03-24.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-regionstyrelsens-arbetsutskott-Hur-kan-Region-Kronoberg-stötta-näringsliv-och-snabbt-bemanna-vård-och-omsorg-2020-03-24.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-regionstyrelsens-arbetsutskott-Förebygg-och-förbered-för-ökad-psykisk-ohälsa-2020-03-23.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-regionstyrelsens-arbetsutskott-Förebygg-och-förbered-för-ökad-psykisk-ohälsa-2020-03-23.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-trafiknämnden-Beslutet-om-att-ta-bort-tidtabeller-vid-hållplatserna-måste-omprövas-2020-03-10.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-till-trafiknämnden-Beslutet-om-att-ta-bort-tidtabeller-vid-hållplatserna-måste-omprövas-2020-03-10.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Kommande-förändringar-för-Länstrafikens-bussar-och-servicecentrum-vid-Växjö-station-2020-03-16.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Kommande-förändringar-för-Länstrafikens-bussar-och-servicecentrum-vid-Växjö-station-2020-03-16.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Kommande-förändringar-för-Länstrafikens-bussar-och-servicecentrum-vid-Växjö-station-2020-03-16.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Har-Region-Kronobergs-ambition-för-ekologisk-mat-sänkts-2020-03-12.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Har-Region-Kronobergs-ambition-för-ekologisk-mat-sänkts-2020-03-12.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-hälso-och-sjukvårdsnämndens-ordförande-Roland-Gustbée-M-Hur-kan-Region-Kronoberg-garantera-möjligheten-till-vård-i-livets-slutskede-i-hemmet-2020-03-11.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-hälso-och-sjukvårdsnämndens-ordförande-Roland-Gustbée-M-Hur-kan-Region-Kronoberg-garantera-möjligheten-till-vård-i-livets-slutskede-i-hemmet-2020-03-11.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-hälso-och-sjukvårdsnämndens-ordförande-Roland-Gustbée-M-Hur-kan-Region-Kronoberg-garantera-möjligheten-till-vård-i-livets-slutskede-i-hemmet-2020-03-11.pdf


 

   

 
Avsteg från utfasningsplan för oberoende av hyrpersonal 
En enig regionstyrelse beslutade 24 mars att göra avsteg från den 
utfasningsplan för oberoende av hyrpersonal som beslutades om i höstas. 
Socialdemokraterna lämnade också en protokollsnotering i ärendet, där vi 
tydliggjorde att fler avsteg från planen ej bör göras. Protokollsnoteringen finns 
bland annat i protokollet från regionstyrelsens arbetsutskott 10 mars. Vi har 
också tydliggjort vår syn på vikten av att hålla fast vid utfasningsplanen i 
debattartiklar i Smålandsposten och Smålänningen. 
 
Svar på (S) motion - Inför en regional lovpott för kultur- och 
idrottsaktiviteter för barn och unga under skollov 
Regionstyrelsen beslutade 24 mars att rekommendera regionfullmäktige att 
avslå motionen. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade för att 
motionen skulle bifallas. 
 
Svar på (S) motion – Kan Småland Airport bli testflygplats för elektriska 
flygplan? 
Regionstyrelsen beslutade 24 mars att rekommendera regionfullmäktige att 
bifalla motionen. 
 
Karl Paine (S) ny 2:e vice ordförande i kulturnämnden 
På gruppmötet 20 mars utsåg Socialdemokraterna Karl Paine till ny 2:e vice 
ordförande i kulturnämnden. Karl efterträder Lovisa Alm, som fått jobb som 
pressekreterare hos infrastrukturministern. Formellt väljs Karl på kommande 
regionfullmäktige. 

Verksamhetsbesök 
I mars har vi besökt: 

▪ Primärvårdens hälsoenhet i Växjö 
▪ Vårdcentralen Falken i Alstermo 
▪ Centrum för informationslogistik i Ljungby 
▪ Samordnare för verksamhetsförlagd utbildning 

Träffar med fackförbund 
I mars har vi träffat Vårdförbundet och Psykologförbundet för samtal om 
arbetsmiljö och arbetsvillkor. 

Socialdemokraterna i media 
2020-03-01: Kvinnor söker mer vård än män – S-politiker vill utreda 
2020-03-02: Tveksamt om p-platser vid lasarettet 
2020-03-09: Debatt: Offentlig sektor måste ta ansvar för kvinnors 
arbetssituation 
2020-03-12: Debatt: Inga fler avsteg från planen om utfasning av hyrpersonal  
2020-03-16: Debatt: Kvinnors arbetssituation måste ses över 
2020-03-23: Debatt: Stå fast vid plan om utfasning av hyrpersonal 

http://www.regionkronoberg.se/contentassets/9546c86c69454eedaed58d72ae8f857e/protokoll-regionstyrelsens-arbetsutskott-2020-03-10.pdf
https://www.smp.se/article/inga-fler-avsteg-fran-planen-om-utfasning-av-hyrpersonal/
https://www.smalanningen.se/artikel/det-forsta-avsteget-fran-planen-om-utfasning-av-hyrpersonal-maste-bli-det-sista
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-Inför-en-regional-lovpott-för-kultur-och-idrottsaktiviteter-för-barn-och-unga-under-skollov-2019-10-28.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-Inför-en-regional-lovpott-för-kultur-och-idrottsaktiviteter-för-barn-och-unga-under-skollov-2019-10-28.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/Motion-från-Socialdemokraterna-i-Region-Kronoberg-Kan-Småland-airport-bli-testflygplats-för-elektriska-flyg-2020-01-24.pdf
https://nxt.smp.se/vaxjo/kvinnor-soker-mer-vard-an-man-s-politiker-vill-utreda/
https://www.smalanningen.se/artikel/tveksamt-om-p-platser-vid-lasarettet
https://www.vxonews.se/debatt/debatt-offentlig-sektor-maste-ta-ansvar-for-kvinnors-arbetssituation/
https://www.vxonews.se/debatt/debatt-offentlig-sektor-maste-ta-ansvar-for-kvinnors-arbetssituation/
https://www.smp.se/article/inga-fler-avsteg-fran-planen-om-utfasning-av-hyrpersonal/
https://www.smalanningen.se/artikel/arbetsmarknad-offentlig-sektor-maste-ta-ansvar-for-kvinnors-arbetssituation
https://www.smalanningen.se/artikel/det-forsta-avsteget-fran-planen-om-utfasning-av-hyrpersonal-maste-bli-det-sista


 

   

2020-03-24: Regionen skjuter på budgetbeslut: ”Inte en aning om 
förutsättningarna” 
2020-03-24: (S) vill att regionen är förberedd på psykisk ohälsa 
2020-03-25: Växjöbon blir ny vice ordförande  
2020-03-26: Snickare blir kulturpolitiker: "För få som har vår syn" 
2020-03-27: Debatt: Regionen måste förbereda för ökad psykisk ohälsa  
2020-03-27: Debatt: Våga ompröva beslutet om slopad OB-ersättning 
2020-03-28: Debatt: Region Kronoberg måste förebygga och förbereda för ökad 
psykisk ohälsa 
2020-03-30: Debatt: Våga ompröva beslutet om slopad OB-ersättning 
2020-03-31: Debatt: Våga ompröva beslutet om slopad OB-ersättning  

Sammanfattning i siffror 

   antal mars antal 2020 

Inskickade motioner  0 2 

Inskickade skrivelser  3 10 

Ställda interpellationer  3 10 

Socialdemokraterna i media  15 65 

 
 

https://nxt.smp.se/vaxjo/regionen-skjuter-pa-budgetbeslut-inte-en-aning-om-forutsattningarna/
https://nxt.smp.se/vaxjo/regionen-skjuter-pa-budgetbeslut-inte-en-aning-om-forutsattningarna/
https://www.smalanningen.se/artikel/s-vill-att-regionen-ar-forberedd-pa-psykisk-ohalsa
https://www.vxonews.se/nyheter/vaxjobon-blir-ny-vice-ordforande/
https://www.byggnadsarbetaren.se/snickare-blir-kulturpolitiker-for-fa-som-har-var-syn/
https://www.smp.se/article/regionen-maste-forbereda-for-okad-psykisk-ohalsa/
https://www.smalanningen.se/artikel/regionen-vaga-omprova-beslutet-om-slopad-ob-ersattning
https://www.vxonews.se/nyheter/debatt-region-kronoberg-maste-forebygga-och-forbereda-for-okad-psykisk-ohalsa/
https://www.vxonews.se/nyheter/debatt-region-kronoberg-maste-forebygga-och-forbereda-for-okad-psykisk-ohalsa/
https://www.vxonews.se/nyheter/debatt-vaga-omprova-beslutet-om-slopad-ob-ersattning/
https://www.smp.se/article/vaga-omprova-beslutet-om-slopad-ob-ersattning/

