
 

 

 

  

 

 

 

Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Regionnytt november 

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 – Fler mobila verksamheter i Region 

Kronoberg 2020-11-11 
 
Skrivelser: 
▪ Skrivelse från Peter Freij (S) till regionstyrelsen – Parkeringssituationen 

vid Ljungby lasarett – när ska den lösas 2020-11-17 
 

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

Frågor om kommande placering och hyreskostnad för Länstrafikens 
servicecentrum samt hållplatslägen för regionbussar i Växjö 2020-11-09 

Rapport från nämnder och styrelser 
Här följer en sammanfattning av vad Socialdemokraterna sagt och gjort i 
Region Kronobergs olika nämnder och styrelser under november. 
 
Regionfullmäktige 25 november 2020 
Här finns protokollet från regionfullmäktige 25 november. Här kan du se hela 
eller delar av regionfullmäktige i efterhand. 
 

Ja till (S)-motion om att införa visselblåsarfunktion 
Regionfullmäktige biföll Motion från Socialdemokraterna i Region Kronoberg 
– Inför en visselblåsarfunktion i Region Kronoberg 2020-02-19. 

november 2020 

http://www.skronoberg.se/reginkronoberg
https://www.facebook.com/socialdemokraterna.kronoberg
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-Fler-mobila-verksamheter-i-Region-Kronoberg-2020-11-11.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-Fler-mobila-verksamheter-i-Region-Kronoberg-2020-11-11.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-från-Peter-Freij-S-till-regionstyrelsen-Parkeringssituationen-vid-Ljungby-lasarett-–-när-ska-den-lösas-2020-11-17.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Skrivelse-från-Peter-Freij-S-till-regionstyrelsen-Parkeringssituationen-vid-Ljungby-lasarett-–-när-ska-den-lösas-2020-11-17.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Frågor-om-kommande-placering-och-hyreskostnad-för-Länstrafikens-servicecentrum-samt-hållplatslägen-för-regionbussar-i-Växjö-2020-11-09.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Frågor-om-kommande-placering-och-hyreskostnad-för-Länstrafikens-servicecentrum-samt-hållplatslägen-för-regionbussar-i-Växjö-2020-11-09.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Frågor-om-kommande-placering-och-hyreskostnad-för-Länstrafikens-servicecentrum-samt-hållplatslägen-för-regionbussar-i-Växjö-2020-11-09.pdf
https://www.regionkronoberg.se/politik-och-demokrati/protokoll/regionfullmaktiges-protokoll/
https://www.regionkronoberg.se/politik-och-demokrati/webb-tv-fran-regionfullmaktige/
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-i-Region-Kronoberg-Inför-en-visselblåsarfunktion-i-Region-Kronoberg-2020-02-19.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Motion-från-Socialdemokraterna-i-Region-Kronoberg-Inför-en-visselblåsarfunktion-i-Region-Kronoberg-2020-02-19.pdf


 

   

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

Frågor om kommande placering och hyreskostnad för Länstrafikens 
servicecentrum samt hållplatslägen för regionbussar i Växjö 2020-11-09 

▪ Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) – 
Ger beslutet om anställningsprövning av alla vakanta administrativa 
tjänster resultat 2020-04-29 

 
Ledamöternas frågestund 

▪ Emelie Öberg (S) frågade hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande 
Roland Gustbée (M) när digitala kallelser ska kunna skickas till 
patienterna via 1177. 

▪ Joakim Pohlman (S) frågade hälso- och sjukvårdsnämndens 
ordförande Roland Gustbée (M) om det är många i Kronoberg som 
beställer ett testkit för egenprovtagning för Covid-19 men inte 
hämtar ut det och vad regionen i så fall vidtar för åtgärder. 

 

Verksamhetsbesök 
Den 26 november var Robert Olesen (S), 2:e vice ordförande i hälso- och 
sjukvårdsnämnden, på digitalt verksamhetsbesök på vårdboendet Evelid i Växjö 
tillsammans med Julia Berg (S), 2:e vice ordförande i kommunens 
omsorgsnämnd. 

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

Socialdemokraterna i media 
2020-11-02: Jönsson Neckö fick nytt regionsuppdrag 
2020-11-09: Joakim Pohlman medverkade i P4 Kronoberg för att berätta om ett 
skeppsvrak han dykt vid den gångna helgen. 
2020-11-09: Nytt miljonregn väntas över Småland Airport 
2020-11-13: (S) föreslår fler mobila verksamheter i Region Kronoberg 
2020-11-19: När ska parkeringen vid lasarettet lösas?  
2020-11-23: Regionstyrelsens ordförande: ”Utan er klarar vi inte krisen” 
2020-11-24: Coronavaccin blir gratis 
2020-11-26: Missbrukas möjligheten att covid-testa? 
2020-11-27: Artikel i Smålänningen ”Beslut om gratis vaccin” 
2020-11-27: Nu blir det enklare att avslöja missförhållanden inom regionen 

http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Frågor-om-kommande-placering-och-hyreskostnad-för-Länstrafikens-servicecentrum-samt-hållplatslägen-för-regionbussar-i-Växjö-2020-11-09.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Frågor-om-kommande-placering-och-hyreskostnad-för-Länstrafikens-servicecentrum-samt-hållplatslägen-för-regionbussar-i-Växjö-2020-11-09.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-trafiknämndens-ordförande-Carina-Bengtsson-C-Frågor-om-kommande-placering-och-hyreskostnad-för-Länstrafikens-servicecentrum-samt-hållplatslägen-för-regionbussar-i-Växjö-2020-11-09.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Ger-beslutet-om-anställningsprövning-av-alla-vakanta-administrativa-tjänster-resultat-2020-04-29.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Ger-beslutet-om-anställningsprövning-av-alla-vakanta-administrativa-tjänster-resultat-2020-04-29.pdf
http://www.skronoberg.se/wp-content/uploads/2019/10/Interpellation-till-regionstyrelsens-ordförande-Mikael-Johansson-M-Ger-beslutet-om-anställningsprövning-av-alla-vakanta-administrativa-tjänster-resultat-2020-04-29.pdf
https://www.smalanningen.se/logga-in/jonsson-necko-fick-nytt-regionsuppdrag
https://p4dela.sverigesradio.se/?id=21691&__FB_PRIVATE_TRACKING__=%7B%22loggedout_browser_id%22%3A%22598b9f0868b23d2c84bc43b46a46ba1a65332669%22%7D&fbclid=IwAR2OOBnOTXwixT-9LQZvr_jiRsPX5qA-ZI9dSGFO_6qL0jkvx_J6PlVa0fE
https://p4dela.sverigesradio.se/?id=21691&__FB_PRIVATE_TRACKING__=%7B%22loggedout_browser_id%22%3A%22598b9f0868b23d2c84bc43b46a46ba1a65332669%22%7D&fbclid=IwAR2OOBnOTXwixT-9LQZvr_jiRsPX5qA-ZI9dSGFO_6qL0jkvx_J6PlVa0fE
https://www.smp.se/vaxjo/nytt-miljonregn-vantas-over-smaland-airport-0299687a
https://www.vxonews.se/nyheter/s-foreslar-fler-mobila-verksamheter-i-region-kronoberg-049d8d58
https://www.smalanningen.se/logga-in/nar-ska-parkeringen-vid-lasarettet-losas
https://www.smp.se/vaxjo/regionstyrelsens-ordforande-utan-er-klarar-vi-inte-krisen-2b9a689f
https://www.smp.se/vaxjo/coronavaccin-blir-gratis-7a407fd6
https://www.smalanningen.se/artikel/missbrukas-mojligheten-att-covid-testa
https://www.smalanningen.se/artikel/nu-blir-det-enklare-att-avsloja-missforhallanden-inom-regionen


 

   

 

 

Sammanfattning i siffror 

   antal november antal 2020 

Inskickade motioner  1 8 

Inskickade skrivelser  1 19 

Ställda interpellationer  1 15 

Socialdemokraterna i media  10 162 

 
 


