mars 2021

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 från Frida Christensen (S) till hälso- och sjukvårdsnämnden –
Frågor om riktlinjer för medicinskt motiverad laserbehandling, särskilt
kopplat till kvinnosjukdomen PCOS 2021-03-03
Interpellationer:
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämnden Roland Gustbée (M) –
Vilka initiativ kan tas för att förbättra benskörhetsvården i Region
Kronoberg 2021-03-30
▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) –
Angående infrastrukturåtgärder i samband med ev. nytt akutsjukhus i
Växjö 2021-03-05
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämnden Roland Gustbée (M) –
Ändring i regelverket kring glasögonbidrag för barn och konsekvenser
det har fått 2021-03-02
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) – Brist på utbildad ultraljudspersonal i Region Kronoberg
och konsekvenser av detta 2021-03-01

Rapport från nämnder och styrelser
Här följer en sammanfattning av vad Socialdemokraterna sagt och gjort i
Region Kronobergs olika nämnder och styrelser under mars
Regionfullmäktige 17 mars 2021
Här finns protokollet från regionfullmäktige 17 mars. Här kan du se hela eller
delar av regionfullmäktige i efterhand.
▪

NEJ TILL (S) MOTION OM HÖJT FRISKVÅRDSBIDRAG
I maj 2020 skickade Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) in en
motion om att höja friskvårdsbidraget för Region Kronobergs
medarbetare. Motionen avslogs av det moderatledda styret och
Sverigedemokraterna.

▪

NEJ TILL (S) MOTION OM ATT UTREDA MÖJLIGHET TILL BLODBUSS I
KRONOBERG
I juli 2020 skickade Joakim Pohlman (S) och Robert Olesen (S) in en
motion om att utreda möjligheten till blodbuss i Kronoberg. Motionen
avslogs av det moderatledda styret och Sverigedemokraterna.

▪

NEJ TILL (S) MOTION OM ATT UTREDA MÖJLIGHET TILL
SUVENTIONERADE RESOR I KOLLEKTIVTRAFIKEN SOMMARTID
I juni 2020 skickade Joakim Pohlman (S), Peter Frej (S), Karl Paine (S)
och RosMarie Jönsson Neckö (S) in en motion om att utreda möjlighet
till subventionerade resor i kollektivtrafiken sommartid. Motionen
avslogs av det moderatledda styret och Sverigedemokraterna.

▪

(S) MOTION OM ATT VÅRDCENTRALER SKA REDOVISA BEMANNING
BESVARADES
I augusti 2020 skickade Robert Olesen (S) in en motion om att alla
vårdcentraler i Kronoberg ska redovisa bemanning. Motionen
besvarades.

▪

(S) MOTION OM ATT INFÖRA EN NOLLVISION MOT
PENSIONSAVGÅNGAR SOM BEROR PÅ ARBETSRELATERAD OHÄLSA
BESVARADES
I juli 2020 skickade Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) in en
motion om att införa en nollvision mot pensionsavgångar som beror på
arbetsrelaterad ohälsa. Motionen besvarades.

Interpellationer
Följande interpellationer debatterades:
▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) –
Minska Region Kronobergs kostnader för besök hos nätläkarbolag 202102-09

▪

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) –
Ekonomiska och miljömässiga besparingar kopplat till videomöten 202102-04

Följande interpellationer sköts till regionfullmäktige 28 april:
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämnden Roland Gustbée (M) –
Ändring i regelverket kring glasögonbidrag för barn och konsekvenser
det har fått 2021-03-02
▪ Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) – Brist på utbildad ultraljudspersonal i Region Kronoberg
och konsekvenser av detta 2021-03-01
Ledamöternas frågestund
▪ Emelie Öberg (S) frågade hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Roland Gustbée (M) om motivering till och vart beslutet att inte
skriva ut tyngdtäcken längre tagits.
▪ Frida Christensen (S) frågade hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée (M) om det kan vara möjligt att använda
snabbtester för att fler partners ska kunna stanna kvar på BB efter
förlossning.

Verksamhetsbesök och digitala träffar
I mars träffade vi representanter för flera fackförbund (se nedan vilka), (S) i
Region Jämtland-Härjedalen och Region Uppsala, skolklasser på Kronobergs
Skola och Micropower group i Växjö.

Träffar med fackförbund
I mars har vi träffade vi Akademikerförbundet SSR, Kommunal,
Psykologförbundet, SRAT (Audionomerna), Tjänstetandläkarna, Vision,
Vårdförbundet och SLOF (Logopederna) för samtal om arbetsmiljö och
arbetsvillkor.

Socialdemokraterna i media
2021-03-02: Ingen höjning av friskvårdsbidraget
2021-03-02: Friskvårdsbidraget i Region Kronobergs höjs inte
2021-03-03: Carl Von Linnés älskling kan bli nationalblomma
2021-03-05: Vaccin efter behov – kan vi enas om det?
2021-03-05: Inslag i SR Kronoberg med regionråd Henrietta Serrate (S) och
kommunalråd Oliver Rosengren (M) om vänskap trots olika politiska åsikter
(inslag spelas 32,30 min – 38 min in i förmiddagsprogrammet)
2021-03-05: Debatt: ”Minska Region Kronobergs kostnader för nätläkarbolag”
2021-03-05: Politiker ställer frågor: Tränger sjukhuset undan andra
trafikprojekt?
2021-03-08: 100 år av rösträtt - varför inte 100 procent jämställda?
2021-03-08: 15 kvinnoröster: Det hade vi gjort som Sveriges första kvinnliga
statsminister
2021-03-09: Hur vidsträckt delegation har regiondirektören?

2021-03-11: Inslag i SR Kronoberg med regionråd Henrietta Serrate (S) om den
nya sociala medieplattformen Clubhouse (inslag spelas 2 h 40 min – 2 h 47 min i
förmiddagsprogrammet)
2021-03-11: Politiker: ”Nedprioriterad kvinnovård märks nu”
2021-03-11: Debatt i Magazinet: Socialdemokraterna – ”Minska Region
Kronobergs kostnader för nätläkarbolag”
2021-03-12: Onödig oro om lasarettet - Serrate ser brister i hanteringen
2021-03-14: Mikael Johansson (M) svarar på kritiken om situationen på Ljungby
lasarett: "Det har missats lite i kommunikationen"
2021-03-17: Långvarig saknad av ultraljud i Ljungby väcker frustrationer:
"Under all kritik"
2021-03-16: Minska Region Kronobergs kostnader för nätläkarbolag
2021-03-17: Svar i regionfullmäktige om väg 941: ”Vi har gjort det vi kan”
2021-03-17: Regionen väntas ändra rivningsbeslut
2021-03-18: Inget ultraljud i sikte i Ljungby - gravida får fortsatt åka till Växjö
2021-03-23: Så fick Skanska jobbet att bygga nya sjukhuset

Sammanfattning i siffror
Inskickade motioner
Inskickade skrivelser
Ställda interpellationer
Socialdemokraterna i media
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